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Tarkistus 1
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että Euroopan 
teollisuusstrategian on heijastettava 
meidän arvojamme ja sosiaalisen 
markkinatalouden perinteitä ja että sillä 
on varmistettava Euroopan suvereniteetti;

Or. en

Tarkistus 2
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että päivitetty Euroopan 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva 
politiikka auttaa vahvistamaan unionin 
teknologista ja digitaalista suvereniteettia, 
jolloin eurooppalaisten yritysten 
markkina-arvo ja kilpailukyky voidaan 
määrittää teollis- ja tekijänoikeuksien 
perusteella esimerkiksi tuotemerkkien, 
mallien, patenttien, datan, tietotaidon ja 
algoritmien pohjalta;

 Or. en

Tarkistus 3
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 artiklassa määrätään, että tiettyä 
valtiontukea voidaan pitää 
sisämarkkinoille soveltuvana, jos tuki 
edistää Euroopan yhteistä etua koskevan 
tärkeän hankkeen toteuttamista;

Or. en

Tarkistus 4
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että EU:n 
teollisuusstrategia on keskeinen osa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja 
että se on laadittava siten, että sillä 
edistetään ohjelmassa asetettua 
ilmastoneutraaliustavoitetta ja muita 
tavoitteita, maksimoidaan ne ja 
varmistetaan niiden täysi tehokkuus; 
katsoo tässä yhteydessä, että tällaisen 
strategian on perustuttava pitkän 
aikavälin sääntelykehykseen, johon 
sisältyy EU:n ilmastolaissa määritelty 
kokonaispäästöjen kehityspolku kohti 
nollanettopäästötavoitetta, tätä koskevat 
selkeät välitavoitteet ja indikaattorit sekä 
konkreettinen etenemissuunnitelma siitä, 
miten fossiilipohjaisista prosesseista 
luovutaan vaiheittain ja saavutetaan 
ilmastoneutraalius, samalla kun strategia 
edistää Pariisin sopimuksen ja YK:n 
kestävän kehityksen toimintaohjelman 
mukaisten unionin sitoumusten 
täyttämistä; korostaa, että EU:n on 
pienennettävä ekologista jalanjälkeään ja 
kunnioitettava planeettamme kestävyyden 
rajoja, jotta ihmiskunnalle voidaan taata 
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turvallinen toimintatila;

Or. en

Tarkistus 5
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1a. muistuttaa, että perussopimusten 
ja EU:n perusoikeuskirjan mukaan 
unionin perustana olevia arvoja ovat 
ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, 
demokratia, tasa-arvo, 
oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, ja se on sitoutunut 
edistämään korkeimpia standardeja 
sosiaalisen edistyksen ja 
ympäristönsuojelun alalla; muistuttaa, 
että EU:n toimielimillä on oikeudellinen 
velvoite panna nämä periaatteet 
täytäntöön ja valtavirtaistaa ne kaikessa 
EU:n lainsäädännön ja/tai 
toimintapolitiikan laadinnassa;

Or. en

Tarkistus 6
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että covid-19-kriisi on 
vaikuttanut voimakkaasti 
maailmanlaajuiseen tuotantoon ja saanut 
Euroopan unionin miettimään tulevaa 
teollisuusstrategiaansa;

1. toteaa, että covid-19-kriisi on 
jälleen kerran tuonut esiin syvän 
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
kansalaisten välillä Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti; korostaa, että on 
pyrittävä kohti sosiaalista, vihreää, 
sukupuolten kannalta tasa-arvoista ja 
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osallistavaa oikeudenmukaista siirtymää, 
jossa keskitytään laadukkaiden 
työpaikkojen luomiseen ja jolla pyritään 
torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, korkeaa työttömyyttä, 
työsuhteiden epävarmuutta ja tehotonta 
sosiaalista suojelua, soveltamalla 
täysimääräisesti SEUT-sopimuksen 9 
artiklan horisontaalista 
sosiaalilauseketta; kehottaa tässä 
yhteydessä komissiota kytkemään EU:n 
teollisuusstrategian tiiviisti yhteen 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
täytäntöönpanoa koskevan tulevan 
toimintasuunnitelman kanssa;

Or. en

Tarkistus 7
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että covid-19-kriisi on 
vaikuttanut voimakkaasti 
maailmanlaajuiseen tuotantoon ja saanut 
Euroopan unionin miettimään tulevaa 
teollisuusstrategiaansa;

1. panee merkille, että komission 
ehdotus EU:n tulevasta 
teollisuusstrategiasta julkaistiin heti 
covid-19-kriisin alussa ja sitä on 
sittemmin täydennetty uudella Euroopan 
teollisuutta ja pk-yrityksiä koskevalla 
elvytystoimenpidepaketilla; toteaa, että 
strategian ensimmäisessä vaiheessa 
keskitytään yritystoiminnan elpymiseen ja 
toisessa vaiheessa jälleenrakennukseen ja 
muutokseen;

Or. en

Tarkistus 8
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että covid-19-kriisi on 
vaikuttanut voimakkaasti 
maailmanlaajuiseen tuotantoon ja saanut 
Euroopan unionin miettimään tulevaa 
teollisuusstrategiaansa;

1. toteaa, että covid-19-kriisi on 
vaikuttanut voimakkaasti 
maailmanlaajuiseen tuotantoon ja 
valtioiden välisiin suhteisiin ja saanut 
Euroopan unionin miettimään tulevaa 
teollisuusstrategiaansa sen kehittämisen ja 
laajentamisen kannalta sekä sen 
mukauttamista nykytilanteeseen;

Or. ro

Tarkistus 9
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita maksimoimaan 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
mahdollisuudet edistää investointeja 
uusiin kestäviin 
työllistymismahdollisuuksiin sekä 
panemaan täytäntöön yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta koskevia 
horisontaalisia toimintapolitiikkoja ja 
ohjelmia, joilla pyritään tukemaan 
työntekijöiden, työnhakijoiden ja 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien 
henkilöiden täydennys- ja 
uudelleenkoulutusta, samalla kun 
varmistetaan kaikille yhdenvertainen ja 
syrjimätön pääsy niihin; muistuttaa, että 
teollisuusstrategiassa on suojeltava 
alustatyöntekijöiden oikeuksia ja 
noudatettava täysin unionin 
perusoikeuksia;

Or. en
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Tarkistus 10
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että EU tarvitsee selkeän 
teollisuuteen keskittyvän vision vuoteen 
2030 ja että olisi pidettävä mielessä, että 
kaikilla tasoilla – unionin, kansallisella ja 
paikallisella tasolla – tarvitaan 
koordinoituja päätöksiä ja toimia 
Euroopan teollisuuden yleisen 
kilpailukyvyn turvaamiseksi;

Or. de

Tarkistus 11
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että covid-19-pandemia ja 
siitä johtuva talouskriisi edellyttävät EU:n 
epärealististen ilmastotavoitteiden 
tarkistamista erityisesti teollisuuden ja 
energian kaltaisilla aloilla;

Or. pl

Tarkistus 12
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toistaa komissiolle esittämänsä 
kehotuksen aloittaa neuvottelut Euroopan 
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neuvoston kanssa EU:n liittymistä 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan 
koskevan prosessin käynnistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 13
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. toteaa, että covid-19-kriisillä on 
syvällisiä taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutuksia erityisesti naisiin; kehottaa 
komissiota puuttumaan EU:ssa edelleen 
esiintyvään sukupuolten eriarvoisuuteen 
toteuttamalla sukupuolivaikutusten 
arvioinnin kaikkien EU:n 
teollisuusstrategiaan liittyvien unionin 
investointien ja toimintaperiaatteita 
koskevien päätösten yhteydessä sekä 
hyväksymällä sitovia toimenpiteitä, joilla 
taataan yhtäläiset mahdollisuudet ja 
pääsy työmarkkinoille, poistetaan 
sukupuolten väliset palkkaerot ja 
varmistetaan sukupuolten tasapuolinen 
edustus kaikilla päätöksenteon tasoilla;

Or. en

Tarkistus 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 
siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja 

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 
siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja 
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luopumatta kuitenkaan kansainvälisestä 
kaupasta;

luopumatta kuitenkaan kansainvälisestä 
kaupasta; katsoo, että sen säännöksiä olisi 
myös muutettava ja niissä olisi mentävä 
varsinkin ulkomaisten suorien 
investointien seurantaa koskevaan 
asetuksen tarjoamia mahdollisuuksia 
pidemmälle, jotta ulkomaisten sijoittajien 
tekemistä EU:n yrityksiin kohdistuvista 
yritysostoista tulisi poikkeus eikä enää 
sääntö;

Or. fr

Tarkistus 15
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 
siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja 
luopumatta kuitenkaan kansainvälisestä 
kaupasta;

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa, 
jotta EU:n selviytymis- ja 
palautumiskykyä voidaan vahvistaa 
yhteiskunnan kannalta elintärkeillä 
aloilla, kuten terveydenhuollossa, 
lääkintätarvikkeiden tuotannossa, 
energia-alalla ja maataloudessa; ehdottaa 
tässä yhteydessä, että otetaan käyttöön 
tällaisia aloja koskeva kestävä ja 
sosiaalisesti vastuullinen säädös EU:n 
oman tuotannon suosimisesta 
hankinnoissa, jotta voidaan edistää 
EU:hun sijoittuvaa tuotantoa ja samalla 
lyhentää toimitusketjuja;

Or. en

Tarkistus 16
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 
siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja 
luopumatta kuitenkaan kansainvälisestä 
kaupasta;

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 
siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja 
luopumatta kuitenkaan kansainvälisestä 
kaupasta; katsoo, että EU:n on löydettävä 
oikea tasapaino markkinoidensa suojelun 
ja avoimuuden välillä, samalla kun se 
puolustaa oikeudenmukaisia 
kilpailusääntöjä maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 17
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 
siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja 
luopumatta kuitenkaan kansainvälisestä 
kaupasta;

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 
siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja, 
periaatteita ja arvoja luopumatta 
kuitenkaan kansainvälisestä kaupasta, joka 
on olennainen tekijä kriisistä toipumisen 
kannalta;

Or. ro

Tarkistus 18
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa kriisin osoittaneen, että 
teollisuusstrategiaa on tarpeen muuttaa 

2. toteaa covid-19-kriisin osoittaneen, 
että teollisuusstrategiaa on tarpeen 
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siten, että samalla puolustetaan entistä 
paremmin unionin strategisia etuja 
luopumatta kuitenkaan kansainvälisestä 
kaupasta;

mukauttaa Euroopassa siten, että samalla 
puolustetaan entistä tehokkaammin 
unionin strategisia etuja luopumatta 
kuitenkaan kansainvälisestä kaupasta;

Or. de

Tarkistus 19
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että julkisilla 
hankinnoilla on merkittävä rooli 
Euroopan teollisuuden tulevan kehityksen 
muovaamisessa, ja painottaa, että julkisia 
hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin 
osallistumisen ennakkoedellytyksenä olisi 
kaikkialla EU:ssa oltava EU:n ja sen 
ulkopuolisten maiden 
vastavuoroisuusperiaatteen 
noudattaminen sekä EU:n ja sen 
ulkopuolisten yritysten ja niiden 
tuotteiden tasapuoliset 
toimintaedellytykset esimerkiksi 
valtiontukien, ympäristösääntöjen ja 
lapsityövoiman osalta; korostaa myös, että 
julkisia hankintoja koskevia menettelyjä 
on edelleen yksinkertaistettava sekä EU:n 
yritysten että EU:n hallitusten kannalta;

Or. en

Tarkistus 20
Antonius Manders

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että EU:n kilpailusääntöjä 
olisi nykyaikaistettava niin, että ne olisivat 
tarkoituksenmukaisia sekä Euroopan 
sisämarkkinoiden että maailmantalouden 
puitteissa, mikä mahdollistaisi globaaliin 
kilpailuun ja menestykseen kykenevien 
”eurooppalaisten menestyjien” 
kehittymisen ja tukisi EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita teknologisen johtoaseman 
säilyttämisessä ja digitaalisen ja 
teknologisen suvereniteetin 
saavuttamisessa sekä estettäessä EU:n 
ulkopuolisten valtiollisten tai valtion 
tukemien toimijoiden pyrkimykset EU:n 
strategisesti tärkeiden yritysten 
vihamielisiin valtauksiin;

Or. en

Tarkistus 21
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 22
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava;

3. suhtautuu myönteisesti komission 
teollisia ekosysteemejä koskevaan 
lähestymistapaan samanaikaisten vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
edistämisessä, koska nämä ekosysteemit 
ovat yhä yhdentyneempiä ja 
verkottuneempia sekä ulottuvat useiden 
jäsenvaltioiden alueelle ja laajemmalle; 
painottaa, että tällaisten ekosysteemien 
kanssa on toimittava osallistavalla ja 
avoimella tavalla, jossa otetaan huomioon 
kaikki toimijat koko arvoketjussa 
pienimmistä startup-yrityksistä 
suurimpiin yhtiöihin, tiedeyhteisöstä 
tutkimukseen ja palveluntarjoajista 
tavarantoimittajiin sekä myös 
ammattiliitot, kansalaisyhteiskunta ja 
kuluttajajärjestöt; katsoo, että digitaalisen 
ja teollisen muutoksen olisi palveltava 
ympäristönsuojelua;

Or. en

Tarkistus 24
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava, mutta 
on erittäin huolissaan niiden yritysten 
elinkelpoisuudesta, joilla on ollut 
mahdollisuus saada jäsenvaltioiden ja 
Euroopan investointipankin takaamia 
lainoja, ja toteaa, että investointipankin 
myönteiset toimet ovat kaikesta 
huolimatta johtaneet yksityisen velan 
tason yleiseen nousuun;

Or. fr

Tarkistus 25
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava, ja 
korostaa näiden ekosysteemien 
perustavanlaatuista merkitystä EU:n 
kestävän kehityksen prosessin kannalta 
niin sisäisesti kuin ulkoisestikin;

Or. ro

Tarkistus 26
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
15. toukokuuta 2020 kokoontunut 
kilpailukykyneuvosto viittasi 14 teolliseen 
ekosysteemiin, joiden strateginen 
riippumattomuus olisi varmistettava;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio on yksilöinyt 14 yhtenäistä 
teollista ekosysteemiä, jotka yhdessä 
vastaavat yli 50 prosentista EU:n 
lisäarvosta ja joiden strateginen 
riippumattomuus on varmistettava;

Or. en

Tarkistus 27
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa, että EU:n 
työmarkkinoiden on oltava EU:n tulevan 
teollisuusstrategian keskiössä; 
huomauttaa, että kaikissa teollisuuden 
muutoksissa olisi taloudellisten 
näkökohtien lisäksi keskityttävä nykyisten 
työpaikkojen säilyttämiseen ja uusien 
työpaikkojen luomiseen;

Or. en

Tarkistus 28
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. ehdottaa covid-19-kriisin 
taloudellisten vaikutusten alakohtaista 
arviointia, jotta teollisuusstrategiaa 
voidaan mukauttaa osoitettujen 
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tosiseikkojen perusteella;

Or. de

Tarkistus 29
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että vahvat ja 
pitkäaikaiset investoinnit korkea-asteen 
ammatilliseen koulutukseen erityisesti 
STEM-aloilla ovat keskeinen tekijä, jolla 
edistetään digitaalista innovointia, 
kehitetään ammattitaitoista työvoimaa ja 
vähennetään osaamisen 
kohtaamattomuutta työmahdollisuuksien 
ja työnhakijoiden välillä;

Or. en

Tarkistus 30
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. katsoo, että Euroopan yhteistä 
etua koskevissa tärkeissä hankkeissa 
(IPCEI) olisi painotettava digitaalisiin 
sisämarkkinoihin liittyviä hankkeita, 
joiden tarkoituksena on saattaa julkinen 
ja yksityinen sektori yhteen toteuttamaan 
laajamittaisia hankkeita, jotka edistävät 
unionin tavoitteiden saavuttamista, ja 
kannustaa siten kehittämään merkittäviä 
yhteistyöhankkeita, jotka edistävät 
Euroopan yhteisiä etuja, kuten 
digitalisaatiota; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission suuntaviivojen 
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uudistamista;

Or. en

Tarkistus 31
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. katsoo, että Euroopan 
datatalouden luominen on olennaisen 
tärkeää Euroopan teollisuusstrategian 
määrittämisen kannalta; painottaa, että 
Euroopan datatalouden olisi oltava 
ihmiskeskeistä, kunnioitettava 
perusoikeuksia ja noudatettava 
yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjä, 
tietosuojaa ja teollis- ja tekijänoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 32
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. painottaa, että on tärkeää kehittää 
eurooppalaisia datan sisämarkkinoita ja 
vastata näin haasteisiin, jotka ovat 
seurausta laillisesti saatavilla olevan 
datan määrän huomattavasta kasvusta; 
painottaa, että Euroopassa 
yksityishenkilöillä, työntekijöillä ja 
yrityksillä olisi oltava mahdollisuus 
valvoa omia tietojaan, ja tämän olisi 
perustuttava suojattuihin 
datainfrastruktuureihin ja luotettaviin 
arvoketjuihin; pitää erittäin tärkeänä, että 
teollisuusstrategiaan sisältyy 
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toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
rakentaa unionin omia digitaalisia 
infrastruktuureja ja kannustaa yrityksiä 
tallentamaan ja käsittelemään tietoja 
Euroopan maaperällä;

Or. en

Tarkistus 33
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
edistää tietojen jakamista 
julkishallintojen, yritysten, 
tutkimuslaitosten ja yleisön kesken 
noudattaen samalla tietosuojaa ja 
yksityisyyttä, liikesalaisuuksia ja teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 34
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 g. suhtautuu myönteisesti komission 
ilmoitukseen, jonka mukaan se aikoo 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevaa toimintasuunnitelmaa, jossa 
arvioidaan tarvetta parantaa oikeudellista 
kehystä, varmistaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien älykäs käyttö tekoälyn 
yhteydessä ja puuttua tuoteväärennöksiin; 
korostaa, että tällaisen 
toimintasuunnitelman tarkoituksena olisi 
lisäksi oltava Euroopan suvereniteetin 
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ylläpitäminen sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelun kannalta 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
edistäminen maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 35
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
3 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 h. korostaa, että digitalisaatio on 
keskeinen tekijä Euroopan teknologisen 
ja digitaalisen suvereniteetin 
palauttamisessa ja että sen on siksi oltava 
Euroopan tulevan teollisuusstrategian 
ytimessä;

Or. en

Tarkistus 36
Tiemo Wölken

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tällainen tavoite 
edellyttää näitä ekosysteemejä vastaavien 
teollisuudenalojen siirtämistä unioniin, 
jotta vältetään liiallinen riippuvuus 
kolmansista maista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Marie Toussaint
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tällainen tavoite 
edellyttää näitä ekosysteemejä vastaavien 
teollisuudenalojen siirtämistä unioniin, 
jotta vältetään liiallinen riippuvuus 
kolmansista maista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tällainen tavoite 
edellyttää näitä ekosysteemejä vastaavien 
teollisuudenalojen siirtämistä unioniin, 
jotta vältetään liiallinen riippuvuus 
kolmansista maista;

4. katsoo, että yhtenä strategisena 
tavoitteena olisi oltava sellaisten 
toimenpiteiden ehdottaminen, joilla 
edistetään strategisten alojen, kuten 
terveydenhuollon, puolustuksen, 
digitaalialan ja energia-alan, 
teollisuustuotannon 
uudelleensijoittamista, jotta vältetään 
liiallinen riippuvuus kolmansista maista ja 
edistetään Euroopan riippumattomuuden 
palauttamista näillä strategisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 39
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tällainen tavoite 
edellyttää näitä ekosysteemejä vastaavien 

4. on tietoinen kansainvälisen 
kaupan merkityksestä Euroopan 
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teollisuudenalojen siirtämistä unioniin, 
jotta vältetään liiallinen riippuvuus 
kolmansista maista;

unionille, mutta pitää samalla 
välttämättömänä varmistaa EU:n 
strateginen riippumattomuus 
vähentämällä sen nykyistä riippuvuutta 
kolmansista maista ainakin 
lääkevalmisteiden vaikuttavien aineiden 
ja raaka-aineiden kaltaisten keskeisten 
tuotteiden osalta sekä digitalisoinnin 
alalla;

Or. de

Tarkistus 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että tällainen tavoite 
edellyttää näitä ekosysteemejä vastaavien 
teollisuudenalojen siirtämistä unioniin, 
jotta vältetään liiallinen riippuvuus 
kolmansista maista;

4. katsoo, että tällainen tavoite 
edellyttää näitä ekosysteemejä vastaavien 
teollisuudenalojen siirtämistä unioniin, 
jotta vältetään liiallinen riippuvuus 
kolmansista maista; katsoo, että tätä 
varten valtiontukia on uudistettava 
perusteellisesti ja unionin kansainvälisiä 
taloudellisia sitoumuksia on tarkistettava;

Or. fr

Tarkistus 41
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
kauppapolitiikka, jolla voidaan 
monipuolistaa unionin hankintalähteitä ja 
kannustaa eurooppalaisia yrityksiä 
joustavuuteen sekä edistää niiden kykyä 
suunnata tuotantoaan kiireellisesti 

5. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
kauppapolitiikka, jolla voidaan 
monipuolistaa unionin hankintalähteitä ja 
kannustaa eurooppalaisia yrityksiä 
joustavuuteen sekä edistää niiden kykyä 
suunnata tuotantoaan kiireellisesti 
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uudelleen keskeisen tärkeisiin tuotteisiin; uudelleen keskeisen tärkeisiin tuotteisiin; 
kehottaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä 
ja välineitä, joilla pyritään varmistamaan, 
että EU:n teollisuus kunnioittaa 
maapallon kestävyyden rajoja EU:n 
alueella ja kauppapolitiikan puitteissa; 
korostaa, että teollisuusstrategialla on 
taattava kaikkien ihmisten perustarpeiden 
täyttäminen ja samalla vähennettävä 
kaikkea toimintaa, joka vaarantaa 
planeettamme turvallisuuden ja ihmisten 
terveyden;

Or. en

Tarkistus 42
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
kauppapolitiikka, jolla voidaan 
monipuolistaa unionin hankintalähteitä ja 
kannustaa eurooppalaisia yrityksiä 
joustavuuteen sekä edistää niiden kykyä 
suunnata tuotantoaan kiireellisesti 
uudelleen keskeisen tärkeisiin tuotteisiin;

5. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
kauppapolitiikka, jolla voidaan 
monipuolistaa unionin hankintalähteitä ja 
kannustaa eurooppalaisia yrityksiä 
joustavuuteen sekä edistää niiden kykyä 
suunnata tuotantoaan kiireellisesti 
uudelleen keskeisen tärkeisiin tuotteisiin; 
tukee ja korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
ottaa käyttöön toimenpidekokonaisuus, 
jolla kannustetaan ja tuetaan pk-yrityksiä, 
jotta ne saavat jalansijan ja kehittyvät 
sisämarkkinoilla;

Or. ro

Tarkistus 43
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
kauppapolitiikka, jolla voidaan 
monipuolistaa unionin hankintalähteitä ja 
kannustaa eurooppalaisia yrityksiä 
joustavuuteen sekä edistää niiden kykyä 
suunnata tuotantoaan kiireellisesti 
uudelleen keskeisen tärkeisiin tuotteisiin;

5. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
eurooppalainen kauppa-, talous- ja 
teollisuuspolitiikka, jolla voidaan tarpeen 
mukaan mukauttaa unionin 
hankintalähteitä ja kannustaa 
eurooppalaisia yrityksiä joustavuuteen sekä 
edistää niiden kykyä suunnata tuotantoaan 
kiireellisesti uudelleen keskeisen tärkeisiin 
tuotteisiin;

Or. de

Tarkistus 44
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
kauppapolitiikka, jolla voidaan 
monipuolistaa unionin hankintalähteitä 
ja kannustaa eurooppalaisia yrityksiä 
joustavuuteen sekä edistää niiden kykyä 
suunnata tuotantoaan kiireellisesti 
uudelleen keskeisen tärkeisiin tuotteisiin;

5. korostaa riippuvuutta kolmansien 
maiden teknologiasta ja raaka-aineista; 
kehottaa unionia lisäämään investointeja 
aloille, jotka ovat strategisia EU:n 
riippumattomuuden ja unionin 
suvereniteetin kannalta, jotta voidaan 
puuttua EU:n riippuvuuteen;

Or. en

Tarkistus 45
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että digitalisaatiossa ja 
ekologisessa siirtymässä on mukauduttava 
nykyiseen yhteiskunnalliseen ja 
taloudelliseen tilanteeseen; painottaa 
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edelleen näiden alojen merkitystä EU:n 
tulevan kehityksen kannalta, mutta 
korostaa, että digitalisaation ja ekologisen 
siirtymän toteutusaikaa on pidennettävä 
ja samalla on määriteltävä parhaat 
rahoitustuen muodot kaikille osapuolille 
varsinkin teollisuudessa ja maataloudessa 
sekä erityisesti näiden alojen pk-
yrityksille;

Or. ro

Tarkistus 46
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että jäsenvaltioiden 
ja alueiden välillä on edelleen eroja 
taloudellisen kehityksen tasossa; 
korostaa, että Euroopan teollisen 
potentiaalin jälleenrakentamiseksi 
suunniteltuja toimia on käytettävä näiden 
erojen tasoittamiseen, sillä se on 
olennainen edellytys Euroopan unionin 
tasapainoiselle kehitykselle;

Or. pl

Tarkistus 47
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
olisi varovaisuuden nimissä myös 
hankittava riittävät varastot tiettyjä 
hätälääkintätarvikkeita, kuten FFP2-

Poistetaan.
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maskeja ja kirurgisia maskeja;

Or. en

Tarkistus 48
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
varovaisuuden nimissä myös hankittava 
riittävät varastot tiettyjä 
hätälääkintätarvikkeita, kuten FFP2-
maskeja ja kirurgisia maskeja;

6. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
varovaisuuden nimissä hankittava riittävät 
varastot tiettyjä hätälääkintätarvikkeita, 
kuten FFP2-maskeja ja kirurgisia maskeja, 
mutta myös suojeltava ja kehitettävä omaa 
lääkinnällisten ja farmaseuttisten 
tuotteiden tuotantosektoriaan muun 
muassa poikkeamalla WTO:n säännöistä 
ja ottamalla käyttöön todellisen 
eurooppalaisen terveydellisiin syihin 
perustuvan poikkeuksen;

Or. fr

Tarkistus 49
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
olisi varovaisuuden nimissä myös 
hankittava riittävät varastot tiettyjä 
hätälääkintätarvikkeita, kuten FFP2-
maskeja ja kirurgisia maskeja;

6. muistuttaa, että jäsenvaltioita olisi 
myös kannustettava hankkimaan riittävät 
varastot tiettyjä hätälääkintätarvikkeita, 
kuten FFP2-maskeja ja kirurgisia maskeja; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission rescEU-aloitetta, jolla pyritään 
saamaan EU:n tason lisäarvoa 
koordinoimalla hätälääkintätarvikkeiden 
hankintaa ja jakelua;

Or. de
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Tarkistus 50
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
varovaisuuden nimissä myös hankittava 
riittävät varastot tiettyjä 
hätälääkintätarvikkeita, kuten FFP2-
maskeja ja kirurgisia maskeja;

6. muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi 
varovaisuuden nimissä myös hankittava 
riittävät varastot tiettyjä 
hätälääkintätarvikkeita, kuten covid-19-
taudin ehkäisyyn ja torjuntaan tarvittavia 
varusteita, erityisesti FFP2-maskeja ja 
kirurgisia maskeja;

Or. ro

Tarkistus 51
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
strategiaan ratkaisuja sekä taloudellisia ja 
oikeudellisia kannustimia Euroopan 
lääketeollisuudelle lääkepulan 
ehkäisemiseksi;

Or. pl

Tarkistus 52
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että tuontituotteiden olisi 7. katsoo, että EU:n kauppapolitiikan 
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aina oltava unionin teknisten, ympäristö- 
ja terveysnormien sekä unionin teollis- ja 
tekijänoikeussäännösten mukaisia;

on aina perustuttava korkeimpiin EU:n ja 
kansainvälisen tason ympäristö-, työ-, 
ihmisoikeus- ja terveysnormeihin ja 
edistettävä niitä ja että kaikkiin sen 
puitteissa kolmansien maiden kanssa 
tehtäviin sopimuksiin on sisällytettävä 
viitekehyksenä Pariisin sopimus ja 
kestävän kehityksen toimintaohjelma 
Agenda 2030; pyytää komissiota 
varmistamaan, ettei yksikään EU:n 
ulkopuolinen yritys voi heikentää EU:n 
lainsäädäntöä ja normeja, esimerkiksi 
välttämällä sijoittajan ja valtion välisen 
riitojenratkaisumekanismin 
sisällyttämistä tällaisiin sopimuksiin; 
kannustaa myös komissiota toteuttamaan 
erityisiä ihmisoikeuksia koskevia 
vaikutustenarviointeja ja 
sukupuolivaikutusten arviointeja aina 
ennen kauppaneuvottelujen saattamista 
päätökseen; suhtautuu myönteisesti 
komission ehdotukseen 
hiilitullimekanismista ja ehdottaa 
biosfääreihin perustuvan tullimekanismin 
kehittämistä rajallisten luonnonvarojen ja 
biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että tuontituotteiden olisi 
aina oltava unionin teknisten, ympäristö- ja 
terveysnormien sekä unionin teollis- ja 
tekijänoikeussäännösten mukaisia;

7. katsoo, että tuontituotteiden olisi 
aina oltava unionin teknisten, ympäristö- ja 
terveysnormien sekä unionin teollis- ja 
tekijänoikeussäännösten mukaisia; 
kiinnittää huomiota siihen, että vaikka 
EU:n jäsenvaltioissa eletään nyt hyvin 
vaikeita aikoja covid-19-kriisin vuoksi, 
EU:n normeja on edelleen edistettävä ja 
ylläpidettävä, sillä vain sitä kautta EU:sta 
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voi tulla markkinajohtaja tärkeimpien 
tavoitteidensa, eli ympäristönsuojelun ja 
digitalisaation, osalta; pyytää siksi 
komissiota määrittämään 
asianmukaisimmat toimenpiteet EU:n 
tavoitteiden saavuttamiseksi näillä aloilla;

Or. ro

Tarkistus 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että tuontituotteiden olisi 
aina oltava unionin teknisten, ympäristö- ja 
terveysnormien sekä unionin teollis- ja 
tekijänoikeussäännösten mukaisia;

7. katsoo, että vaikka tuontituotteiden 
olisi aina oltava unionin teknisten, 
ympäristö- ja terveysnormien sekä unionin 
teollis- ja tekijänoikeussäännösten 
mukaisia, on tärkeää panna merkille, että 
todellisuudessa tilanne on hyvin erilainen 
ja että vaaditaan tiukempia toimenpiteitä, 
jos tahdomme säilyttää sosiaalisen 
mallimme, täyttää ympäristö- ja 
ilmastositoumuksemme ja suojella 
tuotantosektoriamme;

Or. fr

Tarkistus 55
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että tuontituotteiden olisi 
aina oltava unionin teknisten, ympäristö- 
ja terveysnormien sekä unionin teollis- ja 
tekijänoikeussäännösten mukaisia;

7. painottaa, että tuontituotteiden on 
oltava unionin turvallisuus-, ympäristö- ja 
terveysnormien sekä unionin teollis- ja 
tekijänoikeussäännösten mukaisia; 
kehottaa komissiota puuttumaan EU:n ja 
kolmansien maiden yritysten väliseen 
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epätasapainoon, sillä jälkimmäisten ei 
tarvitse noudattaa unionin ympäristö- ja 
työturvallisuussäännöksiä ja niitä 
verotetaan usein kevyemmin;

Or. en

Tarkistus 56
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että tuontituotteiden olisi 
aina oltava unionin teknisten, ympäristö- ja 
terveysnormien sekä unionin teollis- ja 
tekijänoikeussäännösten mukaisia;

7. katsoo, että tuontituotteiden olisi 
aina oltava unionin teknisten, turvallisuus-
, ympäristö- ja terveysnormien sekä 
unionin teollis- ja tekijänoikeussäännösten 
mukaisia;

Or. de

Tarkistus 57
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että on erittäin tärkeää 
kehittää EU:n puitteet ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä koskevaa pakollista 
huolellisuusvelvoitetta varten, jotta 
varmistetaan tehokkaat oikeussuojakeinot 
globaaleissa arvoketjuissa ilmenevien 
yritysten väärinkäytösten uhreille; 
suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen esittää tätä koskeva 
lainsäädäntöehdotus;

Or. en
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Tarkistus 58
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. huomauttaa, että 
sisämarkkinoiden vahvistaminen 
entisestään sekä nykyisten hallinnollisten 
ja oikeudellisten vapaan kilpailun 
esteiden poistaminen EU:ssa olisi 
asetettava etusijalle toimissa, joita 
toteutetaan Euroopan uuden 
teollisuusstrategian luomiseksi;

Or. pl

Tarkistus 59
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että komission 
esittämässä ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa” määritellyn 
ympäristöpoliittisen tavoitteen olisi 
kannustettava unionia edistämään 
”vihreän” teknologian kehittämistä 
EU:ssa ja ottamaan käyttöön sen 
ulkorajoilla sovellettava hiilitulli;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 60
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että komission 
esittämässä ”Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa” määritellyn 
ympäristöpoliittisen tavoitteen olisi 
kannustettava unionia edistämään 
”vihreän” teknologian kehittämistä 
EU:ssa ja ottamaan käyttöön sen 
ulkorajoilla sovellettava hiilitulli;

8. korostaa, että komission 
esittämässä ”Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa” määritellyn 
ympäristöpoliittisen tavoitteen olisi 
johdettava siihen, että EU etenee kohti 
teollisuuden vihreää siirtymää, jonka 
tavoitteena on edistää ja kehittää 
ilmastoneutraalia, ympäristön kannalta 
kestävää, saasteetonta, täysin 
kiertotalouteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaa sekä erittäin 
resurssi- ja energiatehokasta taloutta; 
korostaa, että on tärkeää lisätä 
tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusta, 
jota olisi kanavoitava erityisesti 
vastuullisten, innovatiivisten ja 
ympäristöystävällisten teknologioiden, 
tuotteiden, yritysten ja ei-teknologisten 
ratkaisujen kehittämiseen ja kasvuun, 
samalla kun lopetetaan asteittain julkiset 
investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin 
liittyvään toimintaan ja otetaan käyttöön 
EU:n ulkorajoilla sovellettava hiilitulli;

Or. en

Tarkistus 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että komission 
esittämässä ”Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa” määritellyn 
ympäristöpoliittisen tavoitteen olisi 
kannustettava unionia edistämään 
”vihreän” teknologian kehittämistä EU:ssa 
ja ottamaan käyttöön sen ulkorajoilla 
sovellettava hiilitulli;

8. korostaa, että komission 
esittämässä ”Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa” määritellyn 
ympäristöpoliittisen tavoitteen olisi 
kannustettava unionia edistämään 
”vihreän” teknologian kehittämistä EU:ssa 
ja ottamaan käyttöön sen rajoilla 
sovellettavan hiilitullin, joka on riittävän 
korkea, jotta yksikään ulkoinen kilpailija 
ei harkitsisi kansainvälisten 
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sitoumustensa ja varsinkaan vuoden 2015 
Pariisin sopimuksen sivuuttamista;

Or. fr

Tarkistus 62
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että komission 
esittämässä ”Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa” määritellyn 
ympäristöpoliittisen tavoitteen olisi 
kannustettava unionia edistämään 
”vihreän” teknologian kehittämistä EU:ssa 
ja ottamaan käyttöön sen ulkorajoilla 
sovellettava hiilitulli;

8. korostaa, että komission 
esittämässä ”Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa” määritellyn 
ympäristöpoliittisen tavoitteen olisi 
kannustettava unionia edistämään 
”vihreän” teknologian kehittämistä EU:ssa 
ja ottamaan käyttöön sen ulkorajoilla 
sovellettava hiilitulli; ehdottaa 
suotuisampia ehtoja yrityksille, jotka 
keskittyvät investoinneissaan digitaaliseen 
ja ekologiseen muutokseen;

Or. en

Tarkistus 63
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota antamaan 
ehdotuksen tarkistetusta julkisia 
hankintoja koskevasta kehyksestä, joka 
perustuu sosiaalisten sekä ympäristöä, 
reilua kauppaa ja kestävyyttä koskevien 
sopimuksen tekoperusteiden 
järjestelmälliseen käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 64
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. muistuttaa, että ympäristöön 
liittyvät haasteet ja erityisesti 
ilmastonmuutos ja nollapäästötavoite 
edellyttävät hallinto- ja rikosoikeudellisen 
ympäristövastuun tarkistamista sekä 
oikeuden saatavuutta koskevan Århus-
asetuksen tarkistamisen nopeuttamista; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
arvioimaan perusteellisesti 
ympäristövastuudirektiivin ja 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin annetun direktiivin 
täytäntöönpanoa sekä antamaan 
lainsäädäntöehdotuksen 
ympäristötuhorikoksen tunnustamisesta 
EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 65
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan myrkyttömään 
ympäristöön tähtäävän 
nollapäästötavoitteen mukaisesti ja 
teollisuusstrategian puitteissa 
toimintapolitiikkoja ja ohjelmia, joilla 
varmistetaan teollisuusalueiden 
turvallisuus sekä terveys- ja 
ympäristövahinkoja koskevat selkeät 
vastuusäännöt, ottamaan käyttöön 
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sääntöjä ja ohjelmia, jotka kattavat 
teollisuustoiminnan ennen direktiivin 
2004/35/EY hyväksymistä saastuttamat 
maaperät, sekä edistämään erittäin 
saastuttavien teollisuuslaitosten 
uudistamista;

Or. en

Tarkistus 66
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota 
myötävaikuttamaan covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin hillitsemiseen 
toteuttamalla kunnianhimoista politiikkaa, 
joka kannustaa etenkin tekoälyä 
hyödyntävien tulevaisuuden 
teknologioiden innovointiin.

9. kehottaa komissiota 
myötävaikuttamaan covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin hillitsemiseen 
toteuttamalla kunnianhimoista politiikkaa, 
joka kannustaa innovointiin etenkin 
tekoälyä hyödyntävien tulevaisuuden 
teknologioiden aloilla, joiden menestys 
riippuu vahvasti investointien aktiivisesta 
tukemisesta yksityisen velan 
vähentämisen, omien varojen 
käyttöönoton ja sääntely-ympäristön 
muuttamisen, erityisesti julkisia 
hankintoja koskevan ”osta 
eurooppalaista” -säädöksen antamisen, 
avulla;

Or. fr

Tarkistus 67
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota 
myötävaikuttamaan covid-19-pandemian 

9. kehottaa komissiota 
myötävaikuttamaan covid-19-pandemian 
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aiheuttaman kriisin hillitsemiseen 
toteuttamalla kunnianhimoista politiikkaa, 
joka kannustaa etenkin tekoälyä 
hyödyntävien tulevaisuuden 
teknologioiden innovointiin.

aiheuttaman kriisin hillitsemiseen 
toteuttamalla kunnianhimoista politiikkaa, 
joka kannustaa etenkin tekoälyä 
hyödyntävien tulevaisuuden 
teknologioiden innovointiin, ja 
kehittämään samalla lainsäädäntö- ja 
sääntelykehyksen, johon sisältyy 
valvontamekanismeja ja jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että 
tällaisissa teknologioissa noudatetaan 
täysin ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
sekä turvata sosiaalinen tasa-arvo ja 
työntekijöiden oikeudet;

Or. en

Tarkistus 68
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota 
myötävaikuttamaan covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin hillitsemiseen 
toteuttamalla kunnianhimoista 
politiikkaa, joka kannustaa etenkin 
tekoälyä hyödyntävien tulevaisuuden 
teknologioiden innovointiin.

9. pitää myönteisenä, että komissio 
osallistuu merkittävällä tavalla covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin 
hillitsemiseen;

Or. de

Tarkistus 69
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota 
myötävaikuttamaan covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin hillitsemiseen 

9. kehottaa komissiota toteuttamaan 
kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa, 
joka edistää innovointia menestyvien 
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toteuttamalla kunnianhimoista 
politiikkaa, joka kannustaa etenkin 
tekoälyä hyödyntävien tulevaisuuden 
teknologioiden innovointiin.

teknologioiden, kuten tekoälyn, 
robotiikan, kvanttilaskennan ja 
suurteholaskennan aloilla;

Or. en

Tarkistus 70
Marie Toussaint

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. muistuttaa, että demokraattiset, 
avoimet ja vastuulliset 
päätöksentekoprosessit ovat tärkeitä, jotta 
voidaan kehittää ja panna täytäntöön 
kaikkia kansalaisia sekä yhteiskunnallisia 
ja taloudellisia toimijoita hyödyttävä 
EU:n teollisuusstrategia; kehottaa jälleen 
ottamaan käyttöön edunvalvonnan 
avoimuutta koskevat sitovat säännöt 
kaikissa EU:n toimielimissä ja 
rajoittamaan niiden puitteissa fossiilisten 
polttoaineiden alan edunvalvojien 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
päätöksentekoon sekä hyväksymään 
pikaisesti ehdotuksen pakollisesta EU:n 
avoimuusrekisteristä; toistaa 
kehotuksensa perustaa riippumaton 
toimielinten välinen EU:n eettinen elin 
valvomaan eturistiriitoja;

Or. en

Tarkistus 71
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että tekoäly voi olla 
keskeinen tekijä Euroopan talouden 
elpymisessä, jota tarvitaan kiireellisesti 
covid-19-pandemian jälkeen; kehottaa 
siksi komissiota välttämään liiallista 
sääntelyä ja vähentämään hallinnollista 
rasitusta, kun se laatii tekoälyä koskevaa 
oikeudellista kehystä, jotta vältetään 
innovoinnin ja eurooppalaisten yritysten 
talouskasvun hidastuminen;

Or. de

Tarkistus 72
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että Euroopan 
komissiolla olisi jatkossakin oltava 
johtava asema globaalissa 
teollisuuspolitiikassa ja sen olisi siksi 
harjoitettava kunnianhimoista politiikkaa, 
jolla tuetaan innovointia erityisesti 
digitalisoinnin ja tulevaisuuden 
teknologioiden, kuten tekoälyn ja 
kvanttilaskennan, aloilla;

Or. de

Tarkistus 73
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että Euroopan unionilla on 
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tieteelliset ja taloudelliset valmiudet 
toimia johtavassa asemassa 
maailmanlaajuisessa teknologisessa 
kilvassa erityisesti tekoälyn, massadataan 
perustuvan teknologian ja 
koneoppimiseen perustuvien järjestelmien 
kaltaisilla osa-alueilla;

Or. pl

Tarkistus 74
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. korostaa, että pienellä joukolla 
digitaalisen palvelun tarjoajia on 
määräävä asema EU:ssa ja että taitavien 
voitonsiirtojen ansiosta nämä 
palveluntarjoajat maksavat suhteellisen 
vähän veroja; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön digitaalitaloutta 
koskevan eurooppalaisen digitaaliveron 
oikeudenmukaisen kilpailun 
varmistamiseksi digitaalisilla 
sisämarkkinoilla, niin kauan kuin 
OECD:n tasolla ei ole annettu suositusta 
kansainvälisestä ratkaisusta;

Or. de

Tarkistus 75
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. toteaa, että julkishallinnon 
digitalisointi voisi vähentää merkittävästi 
byrokratiaa kansalaisten ja yritysten 
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kannalta; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
rakentamaan oikeudelliset kehyksensä 
siten, että tällaisen digitalisoinnin 
potentiaali voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti;

Or. de

Tarkistus 76
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. painottaa, että uudet 
digitaaliteknologiat, kuten esineiden 
internet, muuttavat teollisuutta ja että 
käynnissä oleva teknologinen 
vallankumous voi olla keskeinen tekijä 
nykyaikaisen ja energiatehokkaan 
eurooppalaisen talouden rakentamisessa;

Or. pl

Tarkistus 77
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. toteaa, että pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä ja erityisesti uuden teknologian 
alalla toimivilla pk-yrityksillä on tärkeä 
rooli Euroopan teollisuuden 
muutoksessa; korostaa, että 
tämäntyyppisiä yrityksiä on tuettava 
jatkuvasti tarjoamalla niille riittävästi 
rahoitustukea ja varmistamalla niiden 
kannalta suotuisat kilpailuehdot 
digitaalisilla markkinoilla, joilla 
Euroopan unionin ulkopuoliset suuret 
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monikansalliset yritykset ovat edelleen 
määräävässä asemassa; toteaa, että 
ehdotetuissa tekijänoikeuksia, tietojen 
saatavuutta ja innovointia koskevissa 
säännöksissä olisi otettava huomioon 
nämä erot yritysten mahdollisuuksissa 
silloin kun niillä on näin radikaalisti 
erilaiset markkina-asemat;

Or. pl

Tarkistus 78
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. panee merkille, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelusta ja 
täytäntöönpanosta kolmansissa maissa 
tammikuussa 2020 annetun komission 
kertomuksen mukaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien varkaudet erityisesti 
Kiinassa ja Intiassa aiheuttavat 
merkittävää haittaa eurooppalaisille 
yrityksille; kehottaa siksi Euroopan 
unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön koordinoidun, tehokkaan ja 
vaikuttavan lähestymistavan teollis- ja 
tekijänoikeusrikosten torjunnassa;

Or. de

Tarkistus 79
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. toteaa, että covid-19-pandemia on 
vaikuttanut voimakkaasti moniin aloihin, 
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kuten teräs- ja autoteollisuuteen, ja 
katsoo siksi, että teollisuusstrategiaan 
olisi sisällytettävä erityistoimia, kuten jo 
hyväksyttyjen, näille aloille lisärasitteita 
aiheuttavien toimenpiteiden lykkääminen;

Or. de

Tarkistus 80
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. kehottaa komissiota erityisesti 
hyväksymään nopeasti ilmoitetun teollis- 
ja tekijänoikeuksia koskevan 
toimintasuunnitelman, koska se voisi olla 
olennainen väline Euroopan teknologisen 
suvereniteetin turvaamisessa, 
oikeudenmukaisen maailmanlaajuisen 
kilpailun edistämisessä, teollis- ja 
tekijänoikeuksien varkauksien torjunnan 
tehostamisessa ja teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevan oikeudellisen 
kehyksen mukauttamisessa ympäristöön 
ja digitalisaatioon liittyviin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin;

Or. de

Tarkistus 81
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. kehottaa komissiota julkaisemaan 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
toimintasuunnitelman mahdollisimman 
pian, sisällyttämään siihen toimenpiteitä 
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yhteisen eurooppapatentin edistämiseksi 
ja ehdottamaan toimenpiteitä, joilla 
estetään mahdollisuus, että toimintaa 
harjoittamattomat tahot väärinkäyttävät 
patenttioikeuksia, jotta voidaan luoda 
tehokas ja tasapainoinen 
patenttijärjestelmä, joka palvelee 
kilpailukykyisiä ja oikeudenmukaisia 
eurooppalaisia sisämarkkinoita;

Or. de

Tarkistus 82
Kosma Złotowski

Lausuntoluonnos
9 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 d. kehottaa ottamaan strategiassa 
huomioon sellaisten teknologisesti 
vähemmän kehittyneiden 
teollisuusalueiden erityistarpeet, jotka 
ovat voimakkaasti riippuvaisia kiinteistä 
fossiilisista polttoaineista ja joihin 
energiasiirtymä vaikuttaa eniten; 
korostaa, että on otettava huomioon 
teollisuuden muutoksen aiheuttama 
työpaikkojen menetysten riski ja 
varmistettava, että työntekijöillä on 
asianmukainen pätevyys ja digitaaliset 
taidot;

Or. pl

Tarkistus 83
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Lausuntoluonnos
9 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 e. huomauttaa, että yritysten 
maksukyvyttömyys aiheuttaa usein 
kerrannaisvaikutuksena muiden yritysten 
maksukyvyttömyyttä, ja suhtautuu siksi 
myönteisesti Euroopan komission 
ehdotukseen väliaikaisesta 
vakavaraisuustukivälineestä; kehottaa 
lisäksi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita harkitsemaan sopivia 
lisätoimia ja lainsäädäntöaloitteita, joilla 
estetään yritysten ajautuminen 
maksukyvyttömyyteen ilman omaa 
syytään;

Or. de


