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Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
framhåller att betydligt mer pengar måste 
läggas på forskning, utveckling och 
innovation, eftersom det är en avgörande 
faktor för att vi ska kunna genomföra den 
dubbla omställningen, förbättra vårt 
strategiska ledarskap och oberoende och 
öka konkurrenskraften på lång sikt. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att leva upp till sitt åtagande om att lägga 
tre procent av sin BNP på forskning och 
utveckling. Parlamentet anser att 
anslagen till Horisont Europa, liksom 
programmen för ett digitalt Europa och 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(digitala nät och energinät) måste ökas 
om de ambitiösa målen ska nås. 
Parlamentet noterar det ändamålsenliga 
stödet från Europeiska innovationsrådet 
(EIC) och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT) och anser att 
dessa bör få utökade uppdrag. 
Parlamentet efterlyser samarbete mellan 
offentlig och privat sektor så att kunskap 
och teknik från forskningsinstitut och 
universitet kan föras över till 
industriprocesserna genom det 
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industriella ekosystemet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa och programmet för ett 
digitalt Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i första hand rikta in sig 
på alla typer av industriprocesser där 
förnybara energikällor används i stället 
för fossila bränslen. Parlamentet förstår 
att det är viktigt att immateriella 
rättigheter skyddas som ett incitament för 
investeringar i forskning och utveckling 
som behövs för att EU:s industri ska 
kunna fortsätta att delta i utvecklingen av 
viktig teknik som 5G och 6G, vilket är 
nödvändigt för att EU:s konnektivitetsmål 
för 2025 ska kunna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 595
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och att nya skapas. I 
detta sammanhang beklagar parlamentet att 
unionen investerar en mindre BNP-andel i 
forskning och utveckling än sina globala 
konkurrenter och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av brist på nödvändigt 
riskkapital. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att väsentligt öka budgeten 
och se till att medlen som understöder 
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för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

unionens industriella omvandling är 
klimatsäkra. Parlamentet fortsätter att 
efterlysa en budget på minst 120 miljarder 
euro till Horisont Europa, och uppmanar 
kommissionen att främja synergier mellan 
regionala, nationella, europeiska och 
privata finansieringskällor genom att dra 
nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram. Parlamentet stöder 
inrättandet av europeiska partnerskap 
inom ramen för Horisont Europa, i syfte 
att utnyttja investeringar från den privata 
sektorn och att stödja återhämtningen och 
den ekologiska och digitala 
omställningen, men uppmanar 
kommissionen att se till att dessa 
partnerskap förblir transparenta och 
inkluderande under hela tiden de pågår, i 
synnerhet vad gäller deras strategiska 
forskningsagenda och årliga 
arbetsprogram, samt att det inte innebär 
några intressekonflikter och risk för att 
privata intressen kapar demokratin samt 
att de tillför verkligt mervärde för 
samhället. Parlamentet anser att en 
betydande andel av medlen som är 
avsedda för små och medelstora företag i 
programmet Horisont Europa bör delas ut 
genom EIC men vill även se att delar av 
programmet omfattar samarbete.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 20. Europaparlamentet anser att 
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industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. Parlamentet 
påminner om att innovation är motorn för 
konkurrenskraft i strategiska industriella 
ekosystem och detta bör medföra ett stärkt 
stöd till innovation och entreprenörskap i 
varje skede i innovationsprocessen, med 
särskilt fokus på det tidiga skedet och 
marknadsspridningen, då tillgången till 
kapital är avgörande för produktens 
spridning. I detta sammanhang beklagar 
parlamentet att unionen investerar en 
mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital och onödig 
byråkrati. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra incitamenten 
och öka budgeten för de program som 
understöder unionens industriella 
omvandling, däribland Horisont Europa 
och programmet för ett digitalt Europa, 
och att främja synergier mellan regionala, 
nationella, europeiska och privata 
finansieringskällor genom att dra nytta av 
synergier mellan alla unionsprogram. 
Parlamentet betonar behovet av ökat 
fokus på forskning och innovation i 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver betydande 
forsknings- och utvecklingsinsatser och 



AM\1208892SV.docx 7/75 PE653.982v02-00

SV

befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

att ny kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, särskilt för 
Horisont Europa med upp till 120 
miljarder euro, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att inom ramen 
för Horisontprogrammen inrätta ett 
uppdrag att minska koldioxidutsläppen i 
industrin och att säkerställa att 
innovationsfonden, trots lågkonjunkturen 
som orsakats av covid-19, innehåller 
tillräckliga ekonomiska medel för att 
kunna hjälpa industrin att utveckla ny 
teknik och nya produkter som ger upphov 
till mindre utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
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utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram. Parlamentet förstår att det 
är viktigt att immateriella rättigheter 
skyddas som ett incitament för 
investeringar i forskning och utveckling 
som behövs för att EU:s industri ska 
kunna fortsätta att delta i utvecklingen av 
viktig teknik som 5G och 6G, vilket är 
nödvändigt för att EU:s konnektivitetsmål 
för 2025 ska kunna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
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Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

Horisont Europa, samt ställa som villkor 
att programmen ska uppfylla miljö- och 
hållbarhetskrav, och att prioritera FoI 
inom disruptiva projekt och omstörtande 
teknik som kan leda till omvälvande 
förändringar som behövs för att uppnå 
målen i den europeiska gröna given, och 
att främja synergier mellan regionala, 
nationella, europeiska och privata 
finansieringskällor genom att dra nytta av 
synergier mellan alla unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 600
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa och InvestEU, genom 
lämpliga finansieringsinstrument så att 
marknaden kan utveckla banbrytande 
teknik som stöds genom inrättandet av det 
europeiska innovationsrådet och att 
främja synergier mellan regionala, 
nationella, europeiska och privata 
finansieringskällor genom att dra nytta av 
synergier mellan alla unionsprogram.
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Or. en

Ändringsförslag 601
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, för att skapa lämpliga 
finansieringsinstrument så att marknaden 
kan utveckla banbrytande teknik som 
stöds av inrättandet av det europeiska 
innovationsrådet och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 602
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag
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20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och att nya skapas. I 
detta sammanhang beklagar parlamentet att 
unionen investerar en mindre BNP-andel i 
forskning och utveckling än sina globala 
konkurrenter och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av brist på nödvändigt 
riskkapital. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka budgeten för de 
program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, att inrätta lämpliga 
finansieringsinstrument så att marknaden 
kan utveckla banbrytande teknik som 
stöds av inrättandet av det europeiska 
innovationsrådet och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
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nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

nödvändigt riskkapital och brist på lämplig 
kompetens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra 
innovationspolitikens genomslagskraft 
genom att öka budgeten för de program 
som understöder unionens industriella 
omvandling, däribland Horisont Europa, 
och att främja synergier mellan regionala, 
nationella, europeiska och privata 
finansieringskällor genom att dra nytta av 
synergier mellan alla unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in. I detta 
sammanhang beklagar parlamentet att 
unionen investerar en mindre BNP-andel i 
forskning och utveckling än andra aktörer 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka budgeten för de 
program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella och europeiska 
finansieringskällor genom att dra nytta av 
synergier mellan alla unionsprogram.

Or. en



AM\1208892SV.docx 13/75 PE653.982v02-00

SV

Ändringsförslag 605
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram. Parlamentet betonar 
behovet av ökat fokus på forskning och 
innovation i sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 606
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
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en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbättra 
incitamenten och öka budgeten för de 
program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 
dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 607
Grzegorz Tobiszowski
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora 
företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka budgeten 
för de program som understöder unionens 
industriella omvandling, däribland 
Horisont Europa, och att främja synergier 
mellan regionala, nationella, europeiska 
och privata finansieringskällor genom att 

20. Europaparlamentet anser att 
industriomvandlingen kräver att ny 
kunskap och innovation byggs in i 
befintliga marknader och används vid 
utvecklingen av nya. I detta sammanhang 
beklagar parlamentet att unionen investerar 
en mindre BNP-andel i forskning och 
utveckling än sina globala konkurrenter 
och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i företag på grund av 
underskott på nödvändigt riskkapital. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka budgeten för de program som 
understöder unionens industriella 
omvandling, däribland Horisont Europa, 
och att främja synergier mellan regionala, 
nationella, europeiska och privata 
finansieringskällor genom att dra nytta av 
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dra nytta av synergier mellan alla 
unionsprogram.

synergier mellan alla unionsprogram.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet noterar att en 
konkurrenskraftig industri är starkt 
beroende av att kunna rekrytera och 
behålla kvalificerad arbetskraft. 
Parlamentet noterar även att 120 miljoner 
européer måste vidareutbilda eller 
omskola sig bara under de närmaste fem 
åren1a. Parlamentet är dock djupt 
bekymrat över att utbildningssystemen i 
Europa kanske inte är rustade för att 
klara detta. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att gå 
vidare med inrättandet av det europeiska 
området för utbildning som är utformat 
för att skapa lika villkor och öka 
standarden inom utbildningsområdet i 
Europa, samt att öka investeringarna i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande.
_________________
1a COM(2020)0102.

Or. en

Ändringsförslag 609
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet anser även att 
vi måste skapa ett bättre förberett och mer 
motståndskraftigt samhälle för att kunna 
hantera omvälvande händelser i Europa 
eller världen och för att kunna vidta 
genomgripande politiska åtgärder, och 
här har samordnade investeringar i 
forskning och utveckling avgörande 
betydelse. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att inom ramen för 
Horisont Europa inrätta ett 
partnerskapsinstrument för 
pandemiberedskap och samhällsskydd. Ett 
sådant partnerskap skulle skapa 
förutsättningar för bättre samordning på 
EU-nivå och skulle kunna fastställa 
prioriterade områden och vidta åtgärder 
för vilka det behövs avancerad medicinsk 
forskning och samordnade investeringar i 
FoI.

Or. en

Ändringsförslag 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att engagera sig i 
uppbyggnaden av ett effektivt och 
konkurrenskraftigt europeiskt militärt-
industriellt komplex genom att optimalt 
utnyttja verktyg som försvarsfonden för 
att bistå sektorn när det gäller forskning, 
utveckling, prototypframställning och 
genomförande av industriprocesser. 
Parlamentet välkomnar inrättandet av 
generaldirektoratet för försvarsindustri-
och rymdfrågor (DG DEFIS) eftersom det 
har rätt administrativ kompetens för att 
genomföra detta mål.
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Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet anser att 
sociala företag bör göras fullt delaktiga i 
den slutliga industristrategin, eftersom de 
tillför värde för allmänheten och avsevärt 
inverkar på de lokalsamhällen där de 
verkar. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende kommissionen att i 
utformningen av finansieringsinstrument 
i unionens investeringsprogram beakta de 
särskilda förutsättningarna för denna typ 
av företag så att de får tillgång till 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att investera i uppbyggnad 
av en effektiv och konkurrenskraftig 
europeisk försvarsindustri genom att till 
fullo utnyttja sådana instrument som 
försvarsfonden för att stötta sektorn när 
det gäller sådant som forskning, 
utveckling och prototypframställning 
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liksom utveckling av industriprocesser. 
Parlamentet välkomnar att ett 
generaldirektorat för försvarsindustri och 
rymdfrågor har inrättats, eftersom det ger 
administrativ kapacitet för att uppnå detta 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 613
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet ser FoI som 
en motor för tillväxt inom industrin och 
för att uppnå ambitiösare EU-mål för 
2030 när det gäller hållbar utveckling (av 
ekonomi, miljö och samhälle) liksom de 
långsiktiga klimat- och energimålen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ge ytterligare stöd till forskningsprogram 
inom industriforskning och innovation 
inom alla industrisektorer, samtidigt som 
man upprätthåller stödet till 
grundforskning och tillämpad forskning.

Or. en

Ändringsförslag 614
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet anser att det 
nuvarande systemet för immateriella 
rättigheter inte främjar innovation. 
Parlamentet anser att ökad insyn, 
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innovationsstrategier och 
licensieringsrutiner kan skapa snabbare 
marknadslösningar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att hitta rätt 
balans mellan upprätthållande av 
immateriella rättigheter och uppmuntran 
till innovation, i synnerhet när det gäller 
att säkerställa tillgång till läkemedel och 
skydd för folkhälsan.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att stötta 
europeiska innovativa företags 
möjligheter att upprätthålla ett bra skydd 
för sina FoU-investeringar, att få rättvis 
avkastning och på längre sikt fortsätta att 
utveckla öppna teknikstandarder som 
främjar konkurrens och valfrihet, samt att 
förbättra Europas strategiska oberoende 
och cybersäkerhet liksom att erbjuda 
arbetstillfällen med bra villkor.

Or. en

Ändringsförslag 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet förstår att det 
är viktigt att immateriella rättigheter 
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skyddas som ett incitament för 
investeringar i forskning och utveckling 
som behövs för att EU:s industri ska 
kunna fortsätta att delta i utvecklingen av 
viktig teknik som 5G och 6G, vilket är 
nödvändigt för att EU:s konnektivitetsmål 
för 2025 ska kunna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 617
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i sina kommande 
läkemedels- och industristrategier 
inbegripa åtgärder som är inriktade på att 
säkerställa att Europa ”fortsätter att vara 
innovatör och världsledare”, som 
ordförande Ursula von der Leyen skriver i 
sin uppdragsbeskrivning till 
kommissionären med ansvar för 
hälsofrågor Stella Kyriakides.

Or. en

Ändringsförslag 618
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att tillsammans med 
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medlemsstaterna ta fram potentiella 
skatteincitament för att få igång 
investeringarna i FoI, som minskat 
drastiskt på grund av covid-19-krisen.

Or. en

Ändringsförslag 619
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets uppmaning om att 120 
miljarder euro ska anslås till Horisont 
Europa så att programmet kan klara av 
alla prioriteringar som det har fått.

Or. en

Ändringsförslag 620
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet insisterar på 
att det finns behov av att se till att 
Horisont Europa-programmet är 
framtidssäkrat genom en avsevärd 
budgetökning och en mer 
samarbetsinriktad forskningsmodell. Med 
tanke på de insatser som industrin 
kommer att göra för att hållbarhetsmålen 
för 2050 ska uppnås framhåller 
parlamentet på nytt behovet av att vara 
mer ambitiös och öka den föreslagna 
budgeten till Horisont Europa till minst 
120 miljarder euro, varv minst 56 procent 
bör gå till pelare II – Globala utmaningar 
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och europeisk industriell 
konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i stor utsträckning 
främja spetskvalitet och samarbete mellan 
olika FoI-aktörer och att upprätta en 
effektiv ram för att hantera de 
utmaningar som påverkar EU:s ekonomi, 
industri och samhälle. Parlamentet anser 
även att kommissionen bör överväga att 
inrätta ytterligare partnerskapsinstrument 
som ska upprätthållas så länge Horisont 
Europa pågår.

Or. en

Ändringsförslag 621
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att företag 
och aktörer inom den sociala ekonomin 
deltar fullt ut på den inre marknaden och 
att de prioriteras i den kommande 
industristrategin, eftersom sådana företag 
har visat sig var motståndskraftiga, 
tillföra värde för allmänheten och 
avsevärt inverka på de lokalsamhällen där 
de verkar och eftersom de grundar sig på 
värderingar som bör vara vägledande i 
återuppbyggnads- och omvandlingsfasen. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att införa särskilda stöd- 
och finansieringsinstrument för denna typ 
av företag och att säkerställa att de får 
tillgång till alla unionens 
investeringsprogram, liksom att se värdet i 
att anställda själva tar över företag i tider 
av ekonomisk kris.

Or. en
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Ändringsförslag 622
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet anser att ett 
europeiskt nätverk bör upprättas för att 
stötta och bättre samordna den 
avancerade medicinska forskningen i 
Europa, med tanke på hur fragmenterad 
forskningen inom detta område är i dag. 
Parlamentet framhåller än en gång 
behovet av att upprätta en beredskapsplan 
för läkemedelsbrist så att sårbarheter och 
risker i försörjningskedjan för 
nödvändiga läkemedel åtgärdas. 
Parlamentet påminner om att en 
forskningsbaserad läkemedelsindustri har 
en viktig uppgift när det gäller att 
säkerställa tillverkning av läkemedel av 
hög kvalitet och att alla patienter får de 
läkemedel de behöver, samt när det gäller 
att säkerställa framtida innovation och 
stödja hälso- och sjukvårdssystemens 
motståndskraft, omställningskapacitet och 
beredskap så att de klarar av framtida 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)



PE653.982v02-00 24/75 AM\1208892SV.docx

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet framhåller att 
institutionella samarbeten inom ramen 
för Horisont Europa är betydelsefulla som 
effektiva verktyg för att främja FoI-
verksamhet inom strategiska industriella 
ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 624
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet förstår vikten 
av forskning och innovation och efterlyser 
ett starkt europeiskt nätverk för att stödja 
högkvalitativ medicinsk forskning i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 625
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att tillsammans med 
medlemsstaterna ta fram potentiella 
skatteincitament för att få igång 
investeringarna i FoI, som minskat på 
grund av covid-19-krisen.

Or. en
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Ändringsförslag 626
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 20c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20c. Europaparlamentet betonar att 
Europa måste ligga i nivå med Förenta 
staterna och Kina vad gäller 
immaterialrättsliga incitament inom 
livsvetenskaperna för att fortsätta vara ett 
attraktivt mål för FoU-investeringar och 
industriell utveckling. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att upprätthålla 
och utveckla Europas konkurrenskraftiga 
immaterialrättssystem genom att främja 
ett starkt immaterialrättsligt skydd liksom 
incitament och belöningsmekanismer för 
FoU i syfte att dra till sig investeringar i 
utveckling av framtida innovation till 
gagn för patienterna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka åtgärder för 
att motverka att kunskap och innovation 
går förlorade under den pågående krisen, 
till exempel genom att stötta företag som 
tillfälligt kan dela sina kunskapsarbetare 
med offentliga forskningsinstitutioner och 
universitet så att offentlig-privat 
forskning kan bedrivas inom områden 
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som det allmänna har behov av, samtidigt 
som arbetstillfällen och 
innovationskapacitet behålls tills krisen är 
över.

Or. en

Ändringsförslag 628
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 20d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20d. Europaparlamentet erkänner att 
den forskningsbaserade 
läkemedelsindustrin är en oumbärlig 
sektor och bidrar till att säkerställa 
tillverkning av läkemedel av hög kvalitet 
och att alla patienter får de läkemedel de 
behöver samt till att säkerställa framtida 
innovation som kan tillgodose de behov 
som fortfarande återstår och till att stödja 
hälso- och sjukvårdssystemens 
motståndskraft, omställningsförmåga och 
beredskap att ta itu med framtida 
utmaningar, som pandemier. Parlamentet 
är medvetet om att läkemedelssektorn 
sysselsätter 765 000 personer i Europa 
och ligger till grund för ytterligare cirka 
2,7 miljoner indirekta arbetstillfällen i 
EU, samtidigt som det är den sektor som 
bidrar mest till Europas handelsöverskott, 
vilket framgår av siffrorna för 2018 då 
den bidrog med 91 miljarder euro.

Or. en

Ändringsförslag 629
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
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Buzek

Förslag till resolution
Punkt 20d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20d. Europaparlamentet välkomnar 
idén med industriallianser och de 
allianser som föreslås för vätgas, 
koldioxidsnåla industrier, batterier, 
industrimoln och industriplattformar och 
råvaror. Parlamentet betonar att små och 
medelstora företag har en självklar 
funktion i skapandet av industriallianser 
och deras tillverkningskedjor. 
Parlamentet betonar behovet av lämpliga 
finansieringsinstrument för allianserna. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
låta avskiljning, användning och lagring 
av koldioxid ingå i allianserna för vätgas 
och koldioxidsnåla industrier. 
Parlamentet betonar att det måste finnas 
lagstadgade krav som utgör en ram för 
innovation inom klimatvänliga 
transporter och klimatvänlig 
energiframställning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
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samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen. Parlamentet anser att dessa 
ekosystem bör styras på ett sätt som 
inbegriper alla berörda aktörer från de 
industrisektorer som är centrala för 
energiomställningen och den digitala 
omställningen. Parlamentet anser att 
ekosystem bör ha en funktion i 
utformningen av lösningar och åtgärder 
som ska vidtas för att förverkliga den 
europeiska industristrategin. Parlamentet 
påminner om att handlingsplanerna för 
enskilda sektorer som lades fram i 
samband med den gröna given och 
industristrategin, såväl som arbete som 
redan utförts inom tidigare europeiska 
industriforum, i synnerhet det strategiska 
forumet för viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse, alla bör beaktas i 
framtida arbete avseende industriella 
ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 631
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
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samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att vid sidan av de 
strategiska värdekedjor som fastställts 
hittills, utarbeta en kraftfull 
industripolitik för var och en av de 14 
strategiska ekosystemen och att stötta 
stabila europeiska värdekedjor i 
ekosystemen som är viktiga för såväl 
miljöomställningen som den digitala 
omställningen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet betonar att industripolitiken 
måste utformas med utgångspunkt i 
delaktighet, öppenhet och evidens och 
understryker att ekosystemen bör 
inbegripa alla länkar i värdekedjan, även 
små och medelstora företag. Parlamentet 
tror vidare att stöd till samarbete mellan 



PE653.982v02-00 30/75 AM\1208892SV.docx

SV

marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

industrin, den akademiska världen, små 
och medelstora företag, uppstartsföretag, 
fackföreningar, innovatörer, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknads- och 
samordningsmisslyckanden och stödja 
försök att ta sig genom ”dödens dal”, även 
inom områden som ännu saknar 
industriella intressen.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, expanderande 
företag, fackföreningar, civilsamhället, 
slutanvändarorganisationer och alla andra 
intressenter kommer att vara centralt för att 
komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om hur viktigt det är att 
främja dialog mellan arbetsmarknadens 
parter och att arbetstagarna är med och 
utformar och förverkligar 
industripolitiken i enlighet med den 
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europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och ren och säker 
energiförsörjning, liksom den 
energiinfrastruktur som behövs, och 
omvälvande tillverknings- och 
tjänstemetoder. Parlamentet efterlyser en 
analys av ekosystemen, där man tar reda 
på vilka behoven för omställningen är i de 
olika sektorerna och som kan ligga till 
grund för en omställningsplan. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet anser att alla ekosystemen 
bör analyseras mer i detalj, varvid man 
bland annat bör titta på de särskilda 
behoven i varje enskild sektor och 
utarbeta sektorsspecifika 
investeringsplaner för deras omställning. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet anser att alla ekosystemen 
bör analyseras mer i detalj, varvid man 
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akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

bland annat bör titta på de särskilda 
behoven i varje enskild sektor och 
utarbeta sektorsspecifika 
investeringsplaner för deras omställning. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 637
Marek Paweł Balt

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet anser att alla ekosystemen 
bör analyseras mer i detalj, varvid man 
bland annat bör titta på de särskilda 
behoven i varje enskild sektor och 
utarbeta sektorsspecifika 
investeringsplaner för deras omställning. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
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områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, samtidigt 
som arbetstagarna inte i något fall får stå 
för notan för detta arbete, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 639
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag
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21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att det är 
av avgörande vikt att alla berörda aktörer 
sammanförs i ekosystem för att förbereda 
nästa industriella revolution som kommer 
att erbjuda billig och förnybar energi och 
omvälvande tillverknings- och 
tjänstemetoder. Parlamentet tror vidare att 
stöd till samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen men där det finns stort mervärde 
för samhället.

Or. en

Ändringsförslag 640
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
datadrivna ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att utnyttja avancerad 
och smart tillverkning och erbjuda billig 
och renare energi och omvälvande 
programvaruteknik och tillverknings- och 
tjänstemetoder. Parlamentet tror vidare att 
stöd till samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 



PE653.982v02-00 36/75 AM\1208892SV.docx

SV

intressen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, 
slutanvändarorganisationer och alla 
andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare på stöd till 
välsyftande samarbetsmodeller mellan de 
olika aktörerna som är verksamma inom 
forskning och kommersialisering, där 
myndigheter, universitet, mikroföretag 
och små och medelstora företag kan 
samlas för att främja innovation. 
Parlamentet anser att ekosystem kommer 
att bli nyckelkomponenter i nästa 
industriella revolution genom att erbjuda 
billig och renare energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 

21. Europaparlamentet anser att 
representativa ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
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revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

revolution genom att erbjuda billig och 
förnybar energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för en demokratisk omställning 
och för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 643
Christian Ehler

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
innovatörer, civilsamhället, 
slutanvändarorganisationer och alla andra 
intressenter kommer att vara centralt för att 
komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en
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Ändringsförslag 644
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig energi 
och omvälvande tillverknings- och 
tjänstemetoder. Parlamentet tror vidare att 
stöd till samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 645
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och 
renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. 
Parlamentet tror vidare att stöd till 
samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 

21. Europaparlamentet anser att 
ekosystem kommer att bli 
nyckelkomponenter i nästa industriella 
revolution genom att erbjuda billig och ren 
energi och omvälvande tillverknings- och 
tjänstemetoder. Parlamentet tror vidare att 
stöd till samarbete mellan industrin, den 
akademiska världen, små och medelstora 
företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
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företag, uppstartsföretag, fackföreningar, 
civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

civilsamhället, slutanvändarorganisationer 
och alla andra intressenter kommer att vara 
centralt för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden och stödja försök 
att ta sig genom ”dödens dal”, även inom 
områden som ännu saknar industriella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet beklagar 
bristen på insyn i hur ekosystemen 
fastställs, att industriforumet och 
allianserna inte har någon tydlig uppgift 
och den bristfälliga informationen till 
allmänheten. Parlamentet påminner om 
att alla berörda parter inom näringsliv 
och samhälle, även civilsamhället, bör få 
vara med och säga sitt i ekosystemen på 
ett allomfattande och öppet sätt så att 
öppen debatt och övergripande lösningar 
som fungerar för alla främjas. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa öppenhet 
vad gäller de industriella ekosystemen och 
att civilsamhället, 
konsumentorganisationer och 
fackföreningar får en tydlig uppgift i den 
övergripande styrningen och 
genomförandet av industristrategin och 
andra relaterade lagar och initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 647
Pietro Fiocchi
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Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta ett 
högnivåforum för bättre tillgång till 
innovation inom hälso- och sjukvården 
som ska bestå av berörda parter, 
medlemsstaterna och kommissionen 
utifrån deras respektive ansvarsområden, 
samt att utarbeta lösningar där flera 
aktörer samarbetar för att införa ny 
teknik i hälso- och sjukvårdssystemen och 
minska tiden som patienter i Europa får 
vänta innan de får tillgång till nya 
behandlingar. Parlamentet betonar att ett 
högnivåforum dessutom skulle möjliggöra 
övergripande diskussioner och analys av 
vad som ligger bakom patienters ojämlika 
tillgång till läkemedel och den ojämlika 
läkemedelsförsörjningen, där man även 
beaktar fragmenteringen på EU:s inre 
marknad och olika nationella system för 
prissättning och ersättning, samt 
olikheterna när det gäller investeringar i 
hälso- och sjukvården och hur den är 
organiserad.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet framhäver 
regionernas potentiella funktion när det 
gäller att förverkliga Europas ambitioner 
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för industrin. Parlamentet anser att 
interregionalt samarbete inför den 
hållbara och den digitala omställningen, 
som i strategierna för smart 
specialisering, bör stärkas i syfte att 
stimulera regionala ekosystem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stödja utvecklingen av verktyg som kan ge 
en tydlig färdplan för regionerna med en 
skräddarsydd strategi för att säkerställa 
industriellt ledarskap.

Or. en

Ändringsförslag 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europarlamentet uppmanar 
kommissionen att skapa intern tillväxt 
inom Europa där värdet går till 
konsumtion och investeringar. 
Parlamentet anser att finansialiseringen 
är ett hot mot löner och investeringar, 
eftersom vinsterna i industrin går till 
aktieägarna. Parlamentet anser att 
skattepolitiken och internationellt 
samarbete bör begränsa bolagens 
finansiella strategier så att överskott i 
högre grad går till arbetstagarna och till 
investeringar i stället för till aktieägarna.

Or. en

Ändringsförslag 650
Patrizia Toia

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet erkänner att 
den forskningsbaserade 
läkemedelsindustrin är en oumbärlig 
sektor och bidrar till att säkerställa 
tillverkning av läkemedel av hög kvalitet 
och att alla patienter får de läkemedel de 
behöver, liksom till att säkerställa 
framtida innovation som kan tillgodose de 
behov som fortfarande återstår och till att 
stödja hälso- och sjukvårdssystemens 
motståndskraft, omställningsförmåga och 
beredskap att ta itu med framtida 
utmaningar, som pandemier.

Or. en

Ändringsförslag 651
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa att det 
industriella forumet får en jämn 
fördelning av företrädare för berörda 
aktörer och affärspartner från alla 14 
strategiska industriella ekosystem. 
Parlamentet kräver att 
civilsamhällesorganisationer och 
oberoende experter får delta i full 
utsträckning och att det ska vara en jämn 
fördelning mellan offentliga och privata 
intressen och samhällsintressen i det 
industriella forumet.

Or. en

Ändringsförslag 652
François-Xavier Bellamy
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Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet framhåller att 
investeringar i viktiga värdekedjor 
kommer att vara avgörande när det gäller 
att bevara vårt framtida strategiska 
oberoende. Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att prioritera investeringar i 
industrisektorer som är av avgörande vikt 
för vårt strategiska oberoende, som 
säkerhets-, försvars-, 
livsmedelssuveränitets- och hälso- och 
sjukvårdsindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Europaparlamentet anser att de 
sektorer som är viktiga för att säkerställa 
EU-politikens oberoende inom hälso- och 
sjukvård, säkerhet, transport och 
infrastruktur måste ta ett stort kliv framåt 
i teknikutvecklingen för att säkerställa 
utveckling på lång sikt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att planera 
politiken för viktiga sektorer så att 
utvecklingen av sådan industri blir jämnt 
fördelad över Europa, efter diskussioner i 
arbetsgrupper med berörda aktörer, bland 
andra ovan nämnda aktörer. Parlamentet 
anser att det för alla sektorer som 
klassificerats som viktiga bör inrättas 
allmänna plattformar för FoU och FoTU, 
där ovan nämnda aktörer kan bedöma 
vilka nya produkter och processer som 
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motsvarar medborgarnas behov och 
stödja dessa innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder.

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling och genom att införa 
obligatorisk rapporteringsskyldighet för 
kommissionen och medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar upphandlande 
myndigheter att systematiskt tillämpa ett 
system där man tar hänsyn till bästa 
förhållande mellan pris och kvalitet under 
hela varans eller tjänstens livslängd. 
Parlamentet uppmuntrar upphandlande 
myndigheter att utnyttja bestämmelsen (i 
artikel 85 i försörjningsdirektivet), enligt 
vilken det är möjligt att förkasta anbud i 
de fall då mer än 50 % av värdet tillförs 
utanför EU, i syfte att främja 
sysselsättningen inom industrin i Europa. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
se till att medel från EU:s 
investeringsprogram inte går till statsägda 
företag från tredjeländer som resulterar i 
att anbuden blir onormalt låga och 
konkurrensen snedvrids. Parlamentet 
uppmanar även kommissionen att trycka på 
för ett ambitiösare instrument för 
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internationell upphandling som föreskriver 
ömsesidighet och gemensamma standarder 
och sträva efter att europeiskt ska väljas i 
första hand i fastställda strategiska 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 655
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder.

22. Europaparlamentet anser att grön 
och hållbar offentlig upphandling är en 
viktig motor för den industriella 
omvandlingen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att studera hur offentliga 
utgifter och investeringar kan utnyttjas till 
fullo som hävstång för att nå politiska mål 
och anser att offentlig upphandling är en 
central del i EU:s plan för ekonomisk 
återhämtning genom att man i offentliga 
upphandlingar kan prioritera och främja 
efterfrågan på nyskapande miljövänliga 
och hållbara varor och tjänster, göra det 
möjligt att flytta viktiga strategiska 
sektorer, som sektorn för hälso- och 
sjukvårdsrelaterade produkter och 
jordbruket, samt främja kortare och mer 
hållbara leveranskedjor. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra 
miljömässiga, sociala och etiska kriterier 
obligatoriska i offentlig upphandling och 
se till att små och medelstora företag har 
rimlig chans att delta i den betydande 
marknaden för offentliga upphandlingar. 
Parlamentet uppmanar dessutom 
medlemsstaterna att öka medvetenheten 
om de befintliga strategierna för att 
främja gröna tjänster inom offentlig 
upphandling och att i större utsträckning 
utnyttja dessa strategier. Parlamentet 
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uppmanar även kommissionen att trycka på 
för ett ambitiösare instrument för 
internationell upphandling som föreskriver 
leveranskedjor som är mer hållbara och 
motståndskraftiga samt ömsesidighet och 
gemensamma standarder.

Or. en

Ändringsförslag 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder.

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling och ge europeiska företag 
förtur inom strategiska områden. 
Parlamentet uppmanar även kommissionen 
att trycka på för ett ambitiösare instrument 
för internationell upphandling som 
föreskriver ömsesidighet och gemensamma 
standarder. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anta en ”Buy European 
Act” för att ge europeiska företag verktyg 
som motsvarar de som deras viktigaste 
internationella konkurrenter har, 
eftersom det saknas globala regler för 
tillträde till offentliga upphandlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares
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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder.

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra hållbarhet samt 
miljömässiga och sociala kriterier 
obligatoriska i offentlig upphandling, 
varvid hänsyn bör tas till sådant som 
koldioxidutsläppen, andelen återvunnet 
och återanvändbart material och 
arbetsförhållandena i tillverkningen 
under en slutprodukts hela livscykel. 
Parlamentet uppmanar även kommissionen 
att trycka på för ett ambitiösare instrument 
för internationell upphandling som 
föreskriver ömsesidighet och gemensamma 
standarder.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
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kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder.

kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder och som 
främjar respekt för immateriell 
äganderätt i syfte att uppmuntra 
utländska handelspartner att införa 
samma nivå av skydd som i EU.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder.

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en motor för den 
industriella omvandlingen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att studera hur 
offentliga utgifter och investeringar kan 
utnyttjas till fullo som hävstång för att nå 
politiska mål, bland annat genom att stärka 
hållbarhet och sociala kriterier i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder, samtidigt 
som man fokuserar på effektivitet och 
förutsägbarhet i instrumentet så att 
frihandel och konkurrenskraftiga priser 
säkerställs för konsumenterna i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 660
Carlo Calenda
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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver 
ömsesidighet och gemensamma 
standarder.

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att 
offentlig upphandling är en viktig motor 
för den industriella omvandlingen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
studera hur offentliga utgifter och 
investeringar kan utnyttjas till fullo som 
hävstång för att nå politiska mål, bland 
annat genom att göra miljömässiga och 
sociala kriterier obligatoriska i offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att trycka på för ett 
ambitiösare instrument för internationell 
upphandling som föreskriver ömsesidighet 
och gemensamma standarder.

22. Europaparlamentet anser att grön 
och hållbar offentlig upphandling är en 
viktig motor för den industriella 
omvandlingen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att studera hur offentliga 
utgifter och investeringar kan utnyttjas till 
fullo som hävstång för att skapa 
marknader för koldioxidneutrala och 
resurseffektiva varor och tjänster och för 
att nå politiska mål, bland annat genom att 
göra miljömässiga och sociala kriterier 
obligatoriska i offentlig upphandling. 
Parlamentet uppmanar även kommissionen 
att trycka på för ett ambitiösare instrument 
för internationell upphandling som 
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föreskriver ömsesidighet och gemensamma 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 662
Marek Paweł Balt

Förslag till resolution
Punkt 22 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka koldioxidsnål 
produktion i energiintensiva 
industrisektorer (som den kemiska 
industrin, stålindustrin och annan 
metallindustri) i Europa ytterligare och 
att utveckla den cirkulära ekonomin 
enligt rekommendationerna i EU:s 
generalplan för konkurrenskraftig 
omställning av den energiintensiva 
industrin från 2019 så att import från 
koldioxidintensiva regioner kan minskas 
och för att ge EU:s globala 
handelspartner incitament till högre 
klimatambitioner.

Or. en

Ändringsförslag 663
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att stimulera utveckling av 
pionjärmarknader och av att införa 
skalbara efterfrågedrivna instrument för 
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hållbara industrimaterial och 
industriprodukter, särskilt med höga 
kapitalutgifter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att införa ambitiösare och 
effektivare normer, kvoter och standarder 
när det gäller krav på minskade utsläpp 
av växthusgaser, återvinning, resurs- och 
energibesparingar, nollutsläpp och 
cirkulär ekonomi till stöd för policyramen 
för hållbara produkter. Parlamentet pekar 
på att upphandlingsnormerna för 
grundmaterial, till exempel inom 
byggnads- och anläggningsindustrin, 
måste ses över, liksom på behovet av att 
införa krav på att stora konsumenter 
inom den privata sektorn ska köpa 
hållbara produkter och material, liksom 
av att införa kvoter för klimatneutrala 
produkter och material, bland annat 
koldioxidfritt stål och koldioxidsnål 
cement, och obligatorisk märkning om 
hållbarhet och reparationsmöjligheter på 
produkter och bättre information till 
konsumenterna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet anser att den 
offentliga förvaltningen, för att 
återuppbyggnads- och omvandlingsfasen 
ska bli verkligt effektiv, bör ha en 
avgörande uppgift när det gäller att skapa 
ett företagsvänligt ekonomiskt klimat och 
minska den administrativa bördan för 
företagen samtidigt som man säkerställer 
högsta möjliga normer för insyn och 
skydd för arbetstagarna. Parlamentet 
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anser att e-förvaltningsverktyg, åtgärder 
för digital innovation och höjning av den 
digitala kompetensen bör främjas inom 
den offentliga sektorn och bland de 
offentliganställda. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa nationellt 
och regionalt erfarenhetsutbyte inom 
området, med särskild hänvisning till det 
offentligas hantering av ekonomisk 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 665
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet påminner om 
hur viktigt det är med en hållbar och 
konkurrenskraftig läkemedelsindustri för 
att kunna säkerställa att patienter har 
hållbar tillgång till läkemedel, enligt vad 
som framkommit under den covid-19-
relaterade hälsokrisen. För att Europa 
ska säkra de befintliga investeringarna i 
läkemedelstillverkning, vilket leder till 
långsiktig hållbarhet, konkurrenskraft 
och försörjningstrygghet, uppmanar 
parlamentet kommissionen att stötta 
medlemsstaterna genom att ta fram 
tillfälliga EU-riktlinjer om hållbar 
upphandling av läkemedel enligt gällande 
direktiv om offentlig upphandling, där 
man även tittar på andra kriterier än 
lägsta pris, främst genom att tillämpa de 
så kallade kriterierna för det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att på ett bättre sätt stötta 
europeisk forskning och innovation 
genom att fortsätta stödja flexibilitet när 
det gäller licensiering, som innebär att 
innovatörer kan licensiera på ett sätt som 
fungerar med de många olika sätt som 
deras teknik kan användas på. För att EU 
ska bli föregångare inom 5G och 6G 
behöver de europeiska företagen rättvis 
ersättning så att de kan upprätthålla sitt 
FoU-arbete, och därför uppmanar 
parlamentet kommissionen att undersöka 
vilka effekter den immaterialrättsliga 
handlingsplanen kan få på de europeiska 
aktörer som bidrar till utvecklingen av 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga ett möjligt 
införande av en lag om att köpa 
europeiskt för att stödja europeiska 
tillverkare, särskilt små och medelstora 
företag, som står inför allt större 
konkurrens från i synnerhet 
tillväxtekonomier. Parlamentet betonar 
att en lag om att köpa europeiskt kommer 
att vara nödvändig i avsaknad av ett 
kraftfullt instrument för internationell 
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upphandling. Parlamentet påminner i 
detta avseende om att EU:s 
industristrategi alltid har varit alltför 
inriktad på tjänster snarare än på 
tillverkningssektorerna, där de flesta av 
EU:s små och medelstora företag 
fortfarande finns.

Or. en

Ändringsförslag 668
Carlo Calenda

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. ny punkt Europaparlamentet 
noterar standardiseringens effekter på 
den europeiska inre marknaden och att 
standardiseringen har lett till ökad välfärd 
på ekonomi-, samhälls- och miljöområdet, 
inbegripet skydd för konsumenter och 
arbetstagare. Parlamentet understryker 
behovet av att utarbeta, tillämpa och följa 
upp harmoniserade standarder i syfte att 
hjälpa industrin att tillverka produkter på 
sätt som är effektiva, säkra, 
upprepningsbara och som ger hög 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet betonar vikten 
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av att tillhandahålla politisk vägledning 
och ambitiösa offentliga program som ska 
stödja industrin och öka investeringarna, 
särskilt inom FoI och rymd- och 
försvarsindustrin. Parlamentet framhåller 
i detta avseende vikten av tillräcklig 
finansiering och av att främja synergier i 
nästa fleråriga budgetram för Horisont 
Europa, det europeiska rymdprogrammet 
och de europeiska försvarsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 670
Aldo Patriciello

Förslag till resolution
Punkt 22b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22b. På grund av covid-19-krisen och 
det tydliga behovet av alleuropeisk 
samordning och dialog för att säkerställa 
att patienter får sin behandling uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att 
inrätta en särskild tillfällig plattform där 
beslutsfattare, myndigheter, 
läkemedelsindustrin och berörda aktörer i 
leveranskedjan inom hälso- och 
sjukvården kan utarbeta och komma 
överens om en gemensam färdplan och 
konkreta åtgärder och insatser för att till 
exempel säkerställa hållbarhet och 
konkurrenskraft för läkemedelssektorn i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 671
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet anser att det 
bör införas krav på att uppvisa tillbörlig 
aktsamhet vad gäller mänskliga 
rättigheter och social och miljömässig 
spårbarhet längs hela tillverknings- och 
värdekedjan och att detta bör gälla även 
för annat än endast mineraler och 
metaller i enlighet med FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och EU-direktivet 
om icke-finansiell rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 672
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Förslag till resolution
Punkt 22c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22c. Europaparlamentet kräver ett 
stopp för gruvdrift i havsbotten senast 
2021 för att förhindra skadlig utvinning 
av råmaterial från haven, eftersom 
returråvaror ger betydligt tillförlitligare 
försörjning.

Or. en

Ändringsförslag 673
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22d (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22d. Europaparlamentet stöder 
politiska åtgärder för att hållbara 
produkter ska bli norm, som att låta fler 
produkter omfattas av ekodesignkravet 
med lagstiftning som gör produkter mer 
hållbara, giftfria och möjliga att reparera, 
återanvända och återvinna samt ett starkt 
arbetsprogram för ekodesign och 
miljömärkning för 2020–2024 som ännu 
inte lagts fram 2020, samt för att 
åtgärderna för varje enskild produktgrupp 
ska genomföras så fort de är färdiga, 
vilket även bör gälla för smarttelefoner 
och annan ny it-utrustning. Parlamentet 
efterlyser pass för digitala produkter med 
information om material- och 
kemikalieinnehåll, cirkularitetsprestanda 
och koldioxidavtryck och miljöpåverkan 
för alla produkter och material som 
saluförs på EU-marknaden, samt betonar 
behovet av att främja lokal konsumtion 
och produktion enligt principen om att 
ingenting bör hamna på tippen och av att 
sätta stopp för affärsstrategier med 
planerat åldrande där produkter 
konstrueras för att endast hålla en viss tid 
och sedan behöva bytas ut, samt av att 
anpassa konsumtionen efter planetens 
bärförmåga och att göra hållbara 
upphandlingar obligatoriska för 
offentliga och privata aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 674
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 22e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22e. Europaparlamentet anser att 
förnybara material med hållbart ursprung 
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kommer att ha en viktig funktion i 
omställningen till en klimatneutral 
industri, och ekonomin i stort, och 
framhåller behovet av att stimulera 
investeringar i utvecklingen av en hållbar 
och cirkulär bioekonomi, där 
fossilintensiva material ersätts med 
förnybara och biobaserade material, som 
framställts på ett hållbart sätt och som bör 
användas så länge som möjligt i till 
exempel byggnader, textilier, kemiska 
produkter, förpackningar, fartyg och 
energiproduktion. Parlamentet betonar att 
detta måste göras inom de ekologiska 
gränserna. Parlamentet betonar den 
bristande överensstämmelsen mellan 
unionens mål för biologisk mångfald och 
dess bioenergipolitik. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att införa 
hårdare hållbarhetskriterier för bioenergi 
för att säkerställa att man inte bidrar till 
att skada den biologiska mångfalden och 
ekosystem både inom och utanför EU. 
Parlamentet efterlyser stöd till forskning 
och innovation i hållbara och cirkulära 
bioekonomiska lösningar där behovet av 
att skydda unik biologisk mångfald och 
ekosystem beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa ett stramt 
regelverk för styrning, med bland annat 
ett industriforum som ska hjälpa 
kommissionen att genomföra 
industristrategin, en stående punkt i rådet 
(konkurrenskraft) och i 
Europaparlamentet där genomförandet 
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kontrolleras, samt med industriallianser 
mellan industri och medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
komplettera detta regelverk för styrning 
genom att anta ett kraftfullt system för 
centrala resultatindikatorer för att analysera 
konsekvenserna på förhand av unionens 
bestämmelser och instrument och möjliga 
investeringar samt att övervaka framstegen 
och resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten med hänsyn tagen till små och 
medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att regelbundet 
redovisa för rådet (konkurrenskraft) och 
Europaparlamentet hur arbetet 
fortskrider.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten. Parlamentet betonar behovet av 
att utarbeta, tillämpa och följa upp 
harmoniserade standarder för att stärka 
den europeiska industrins 
konkurrenskraft, för att minska 
kostnaderna och för öka säkerheten och 
produktiviteten.

Or. en

Ändringsförslag 678
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att för Europaparlamentet 
och rådet lägga fram årliga rapporter om 
hur omställningen till en klimatneutral, 
konkurrenskraftig industri fortskrider.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten. Parlamentet understryker att 
systemet för centrala resultatindikatorer 
bör innehålla mål som är specifika, 
mätbara, möjliga att uppnå, relevanta och 
tidsbestämda.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
utifrån faktabaserad evidens samt att 
övervaka framstegen och resultaten.

Or. en

Ändringsförslag 681
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss
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Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser och instrument 
samt att övervaka framstegen och 
resultaten.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anta ett kraftfullt system 
för centrala resultatindikatorer för att 
analysera konsekvenserna på förhand av 
unionens bestämmelser, instrument och 
eventuella investeringar samt att övervaka 
framstegen och resultaten.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet anser att man 
i utvärderingen av EU:s lagstiftning och 
åtgärder i större utsträckning bör 
analysera genomförandet i 
medlemsstaterna och redogöra för 
huruvida EU:slagstiftning genomförs 
eller tolkas på ett sätt som ger upphov till 
onödiga och oförutsedda hinder för små 
och medelstora såväl som större företag.

Or. en

Ändringsförslag 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
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Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram riktlinjer för de 
nationella statistiska byråerna så att man 
får in användbara uppgifter om industrin, 
särskilt tillverkningsindustrin, och så att 
värdekedjornas integrering, 
sysselsättningens utveckling och den 
territoriella utvecklingen kan mätas.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet förväntar sig 
att industristrategin ska innehålla förslag 
på hur regeln om ”en in, en ut” ska 
tillämpas på ett sådant sätt att alla nya 
kostnader för att följa lagar och regler 
som tillkommer genom ny lagstiftning ska 
motsvaras av lika stora minskade 
kostnader för lag- och regelefterlevnad 
inom samma sektor. Parlamentet 
framhåller behovet av att gå ännu längre 
och minska regelbördan där så är möjligt 
och efterlyser ett konkret åtagande och 
mål om att minska den onödiga 
regelbördan på europeisk och nationell 
nivå med 30 procent. Parlamentet anser 
att EU måste stärka sin princip om att 
vara stor i stora frågor och liten i små 
frågor i syfte att säkerställa 
proportionalitet.
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Or. en

Ändringsförslag 685
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
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

Förslag till resolution
Punkt 23c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23c. Europaparlamentet vill sätta ljuset 
på den ökande tjänstefieringen och 
digitaliseringen inom den europeiska 
industrin och på att EU:s industrier är 
relativt tjänstefierade i internationell 
jämförelse. Parlamentet betonar behovet 
av att ta bort fler hinder för 
tjänsteinsatser, inbegripet personers 
fysiska rörlighet och det fria flödet av 
uppgifter, både inom den inre marknaden 
och mot tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd 

utgår
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till ”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot 
bakgrund av den tilltagande graden av 
koncentration, marginaler och ojämlikhet 
som syns i ekonomin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd 
till ”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot 
bakgrund av den tilltagande graden av 
koncentration, marginaler och ojämlikhet 
som syns i ekonomin.

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller en fullt fungerande 
inre marknad som gör EU:s företag 
globalt konkurrenskraftiga med balans 
mellan att säkerställa en väl fungerande 
inre marknad och samtidigt skydda vår 
industri mot illojal konkurrens. 
Parlamentet betonar att EU behöver 
anpassa sina konkurrensregler, särskilt 
när det gäller begreppet dominerande 
ställning, så att hänsyn tas till sådant som 
konsumenternas integritet, skydd av 
personuppgifter, valfrihet för 
konsumenterna, marknadsstruktur, 
byteskostnader och instängningseffekter. 
Parlamentet understryker att Europas 
industriella styrka och konkurrenskraft är 
beroende av ett väl sammanbundet 
nätverk av sinsemellan olika innovativa 
små och medelstora företag och 
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leverantörer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att prioritera stöd till små 
och medelstora företag och 
uppstartsföretag, så att de får större 
möjligheter till innovation, och samtidigt 
se till att de får tillgång till faciliteten för 
strategiska investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 688
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd till 
”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot bakgrund 
av den tilltagande graden av koncentration, 
marginaler och ojämlikhet som syns i 
ekonomin.

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd till 
”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot bakgrund 
av den tilltagande graden av koncentration, 
marginaler och ojämlikhet som syns i 
ekonomin, samtidigt som man säkerställer 
att sådana europeiska mästare inte 
undergräver den fria konkurrensen på 
EU:s inre marknad.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 24
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd 
till ”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot 
bakgrund av den tilltagande graden av 
koncentration, marginaler och ojämlikhet 
som syns i ekonomin.

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att på nytt anpassa 
konkurrensreglerna så att unionens och 
medlemsstaternas suveränitet och 
oberoende garanteras, och stötta 
”europeiska mästarföretag”, att skydda 
leveranskedjor mot illojal konkurrens samt 
till sist att stärka den industriella 
närvaron runtom i medlemsstaternas 
territorier.

Or. en

Ändringsförslag 690
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd 
till ”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot bakgrund 
av den tilltagande graden av koncentration, 
marginaler och ojämlikhet som syns i 
ekonomin.

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av unionens konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft och att säkerställa att små 
och medelstora företag kan verka på lika 
villkor som större och mer resursstarka 
aktörer, liksom att säkerställa skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot bakgrund 
av den tilltagande graden av koncentration, 
marginaler och ojämlikhet som syns i 
ekonomin.
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Or. en

Ändringsförslag 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd till 
”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot bakgrund 
av den tilltagande graden av koncentration, 
marginaler och ojämlikhet som syns i 
ekonomin.

24. Europaparlamentet uppmanar i 
skenet av en radikalt förändrad 
internationell ekonomisk kontext 
kommissionen att se över sina 
antitrustregler och regler om 
koncentration och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt 
effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd till 
”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för 
att kompensera för frånvaron av lika 
villkor på det globala planet mot bakgrund 
av den tilltagande graden av koncentration, 
marginaler och ojämlikhet som syns i 
ekonomin.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet förstår att ett 
starkt immaterialrättsligt regelverk är en 
avgörande faktor för Europas 
konkurrenskraft, för att kunna bekämpa 
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industrispionage och förfalskning, och 
uppmanar därför kommissionen att 
upprätthålla och stärka detta regelverk. 
Parlamentet betonar att Europa måste 
ligga i nivå med Förenta staterna och 
Kina vad gäller immaterialrättsliga 
incitament inom livsvetenskaperna för att 
fortsätta vara ett attraktivt mål för FoU-
investeringar och industriell utveckling. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
upprätthålla och utveckla det 
immaterialrättssystem i världsklass som 
finns i Europa genom att främja ett starkt 
immaterialrättsligt skydd liksom 
incitament och belöningsmekanismer för 
FoU i syfte att dra till sig investeringar för 
en utveckling av framtida innovationer till 
gagn för patienterna.

Or. en

Ändringsförslag 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet anser att 
immaterialrätten måste upprätthållas 
effektivt för att företagens immateriella 
tillgångar ska skyddas, innovation och 
kreativitet främjas och konkurrenskraften 
förbättras, liksom för att bekämpa 
förfalskning och piratkopiering. 
Parlamentet välkomnar tillkännagivandet 
av en åtgärdsplan för immateriella 
rättigheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att återuppta debatten om 
att utöka skyddet för geografiska 
beteckningar på EU-nivå till andra 
produkter än jordbruksprodukter i syfte 
att bevara know-how, stötta hållbar 
produktion och arbetstillfällen samt 
förbättra anseendet för kvalitetsprodukter 
från EU och öka efterfrågan på dem i 
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världen.

Or. en

Ändringsförslag 694
Salvatore De Meo

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta en tillfällig 
europeisk byrå för återuppbyggnad inom 
industrin, som ska ha möjlighet att rädda 
och ta över europeiska företag som är 
strategiskt viktiga på grund av sektor, 
sammanlagd produktion, antal 
arbetstillfällen eller när det gäller möjliga 
konsekvenser på produktionssystemet, i 
syfte att ha ett enda effektivt europeiskt 
industripolitiskt verktyg som kan väga upp 
för skillnaderna mellan medlemsstaternas 
system för statligt stöd så att en 
permanent snedvridning på den inre 
marknaden inte uppstår. 

Or. en

Ändringsförslag 695
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka koldioxidsnål 
produktion i energiintensiva 
industrisektorer (som den kemiska 
industrin, stålindustrin och annan 
metallindustri) i Europa ytterligare och 
att utveckla den cirkulära ekonomin 
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enligt rekommendationerna i EU:s 
generalplan för konkurrenskraftig 
omställning av den energiintensiva 
industrin från 2019, så att import från 
koldioxidintensiva regioner kan minskas 
och för att ge EU:s globala 
handelspartner incitament till högre 
klimatambitioner. 

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa stark 
styrning av industristrategin med fokus på 
de 14 fastställda industriella ekosystemen 
och som bör inbegripa berörda aktörer 
och företrädare för de 14 industriella 
ekosystemen, tillsammans med 
företrädare för medlemsstaterna och EU-
institutionerna.

Or. en

Ändringsförslag 697
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet förstår att ett 
starkt immaterialrättsligt regelverk är en 
avgörande faktor för Europas 
konkurrenskraft och uppmanar därför 
kommissionen att bevara och stärka detta 
regelverk.
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Or. en

Ändringsförslag 698
Pietro Fiocchi

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. För att skydda Europas 
konkurrenskraft insisterar 
Europaparlamentet på att åtgärderna som 
föreslås i kommissionens kommande 
läkemedelsstrategi ska vara inriktade på 
att Europa ska förbli innovatör och 
världsledare, i enlighet med ordförande 
Ursula von der Leyens 
uppdragsbeskrivning till kommissionär 
Stella Kyriakides, med erkännande av att 
vi, om vi vill föra en EU-politik som går ut 
på att ta tillbaka tillverkning av läkemedel 
och aktiva substanser till Europa, måste 
börja med att upprätthålla en levande, 
forskningsbaserad läkemedelsindustri 
inom vårt territorium.

Or. en

Ändringsförslag 699
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta en tillfällig 
europeisk byrå för återuppbyggnad inom 
industrin, som ska ha möjlighet att rädda 
och ta över europeiska företag som är 



AM\1208892SV.docx 73/75 PE653.982v02-00

SV

strategiskt viktiga på grund av sektor, 
sammanlagd produktion, antal 
arbetstillfällen eller när det gäller möjliga 
konsekvenser på produktionssystemet, i 
syfte att ha ett enda effektivt europeiskt 
industripolitiskt verktyg som kan väga upp 
för skillnaderna mellan medlemsstaternas 
system för statligt stöd så att permanent 
snedvridning på den inre marknaden inte 
uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 700
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Förslag till resolution
Punkt 24c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24c. Europaparlamentet anser att en 
helhetssyn på industristrategin som 
omfattar alla EU:s politikområden kan 
vara viktig i den ekonomiska och 
industriella diplomatin. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att aktivt 
utnyttja nätet av europeiska 
handelskamrar i tredjeländer för att 
upprätta nya handelsförbindelser liksom 
att inkludera industrin vid besök i andra 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 701
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek
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Förslag till resolution
Punkt 24d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt 
införa det europeiska patentet med 
enhetlig verkan i enlighet med avtalet om 
en enhetlig patentdomstol från den 19 
februari 2013.

Or. en

Ändringsförslag 702
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 24e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24e. Europaparlamentet efterlyser en 
översyn av EU:s handelspolitik i syfte att 
säkerställa att europeiska industriföretag 
inte längre måste kämpa mot orättvis 
konkurrens från företag från stater 
utanför EU som inte ställer samma krav 
på produktionen.

Or. en

Ändringsförslag 703
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Förslag till resolution
Punkt 24f (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24f. Europaparlamentet anser att man 
bör höja taket för stöd av mindre betydelse 
och taket för statligt stöd som är 
undantaget från anmälningsskyldigheten 
i kommissionens allmänna 
gruppundantagsförordning.

Or. en

Ändringsförslag 704
Tom Berendsen
för EPP-gruppen
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

Förslag till resolution
Punkt 24g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24g. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbjuda att EU 
finansierar icke-europeiska företag eller 
företag i tredjeländer som i praktiken inte 
respekterar ömsesidighet när det gäller 
tillträde till offentliga upphandlingar.

Or. en


