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Amendement 1
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Europese 
industriestrategie onze waarden en 
tradities met betrekking tot een sociale 
markt moet weerspiegelen en de 
soevereiniteit van Europa moet 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 2
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat een verder 
geactualiseerd Europees beleid inzake 
intellectuele eigendom zal bijdragen tot de 
versterking van de technologische en 
digitale soevereiniteit van de Unie, met 
intellectuele-eigendomsrechten om de 
marktwaarde en het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven te bepalen, bijvoorbeeld via 
merken, ontwerpen, octrooien, gegevens, 
knowhow en algoritmen;

Or. en

Amendement 3
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Overweging C (nieuw)



PE653.898v01-00 4/45 AM\1208312NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat in artikel 107 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie is bepaald dat sommige 
vormen van staatssteun als verenigbaar 
met de interne markt kunnen worden 
beschouwd, met name indien de steun de 
verwezenlijking van een belangrijk project 
van gemeenschappelijk Europees belang 
zou bevorderen;

Or. en

Amendement 4
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat de industriestrategie 
van de EU een essentieel onderdeel is van 
de Europese Green Deal en een structuur 
moet hebben die de erin opgenomen 
doelstellingen en de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit bevordert, 
maximaliseert en volledig verwezenlijkt; is 
in dit verband van mening dat een 
dergelijke strategie gebaseerd moet zijn op 
een regelgevingskader voor de lange 
termijn, met inbegrip van een omvattend 
emissietraject in de richting van 
broeikasgasneutraliteit als bedoeld in de 
Europese klimaatwet, met duidelijke 
tussentijdse doelstellingen en indicatoren 
en een concreet stappenplan voor de 
geleidelijke afschaffing van op fossiele 
brandstoffen gebaseerde processen en om 
klimaatneutraal te worden, waarbij wordt 
bijgedragen aan het nakomen van de 
verplichtingen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs en de 
VN-agenda voor duurzame ontwikkeling; 
benadrukt dat de EU haar ecologische 
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voetafdruk moet verminderen en de 
grenzen van onze planeet moet 
respecteren om een veilige operationele 
ruimte voor de mensheid te waarborgen;

Or. en

Amendement 5
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. herinnert eraan dat de Unie 
volgens de Verdragen en het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie gegrondvest is op de waarden van 
eerbied voor de menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en eerbiediging van de rechten 
van de mens, en zich ertoe heeft 
verbonden de hoogste normen van sociale 
vooruitgang en milieubescherming te 
bevorderen; herhaalt dat de EU-
instellingen wettelijk verplicht zijn om 
deze beginselen bij de ontwikkeling van 
alle EU-regelgeving of EU-beleid ten 
uitvoer te leggen en te mainstreamen;

Or. en

Amendement 6
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat de COVID-19-crisis 
de mondiale productie ernstig heeft 
getroffen en de Europese Unie ertoe heeft 
aangezet haar industriestrategie voor de 

1. stelt vast dat de COVID-19-crisis 
eens te meer de aandacht heeft gevestigd 
op de zeer grote sociale ongelijkheid 
tussen burgers op Europees en mondiaal 
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toekomst onder de loep te nemen; niveau; benadrukt dat we moeten 
evolueren naar een sociale, groene, 
gendergelijke en inclusieve rechtvaardige 
transitie die gericht is op het scheppen 
van hoogwaardige banen en op de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, hoge werkloosheid, 
baanonzekerheid en ondoeltreffende 
sociale bescherming, door de in artikel 9 
VWEU verankerde horizontale sociale 
clausule volledig ten uitvoer te leggen; 
verzoekt de Commissie in dit verband de 
industriestrategie van de EU nauw te 
doen aansluiten op het komende actieplan 
voor de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten;

Or. en

Amendement 7
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat de COVID-19-crisis 
de mondiale productie ernstig heeft 
getroffen en de Europese Unie ertoe heeft 
aangezet haar industriestrategie voor de 
toekomst onder de loep te nemen;

1. stelt vast dat het voorstel van de 
Commissie voor een toekomstige 
Europese industriestrategie aan het prille 
begin van de COVID-19-crisis is 
bekendgemaakt en sindsdien is aangevuld 
met een bijkomend pakket 
herstelmaatregelen voor de Europese 
industrie en kmo’s; merkt op dat de 
strategie in een eerste fase gericht is op 
herstel van het bedrijfsleven, en in een 
tweede fase op wederopbouw en 
transformatie;

Or. en

Amendement 8
Daniel Buda
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat de COVID-19-crisis 
de mondiale productie ernstig heeft 
getroffen en de Europese Unie ertoe heeft 
aangezet haar industriestrategie voor de 
toekomst onder de loep te nemen;

1. stelt vast dat de COVID-19-crisis 
de mondiale productie en de onderlinge 
betrekkingen tussen landen ernstig heeft 
getroffen, en de Europese Unie ertoe heeft 
aangezet haar industriestrategie voor de 
toekomst onder de loep te nemen, met 
name wat betreft de ontwikkeling en 
uitbreiding ervan en de aanpassing aan 
de huidige context;

Or. ro

Amendement 9
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het potentieel van het fonds voor 
een rechtvaardige transitie optimaal te 
benutten om investeringen in nieuwe 
duurzame werkgelegenheidskansen te 
bevorderen en horizontale 
beleidsmaatregelen en programma’s op 
het gebied van onderwijs, opleiding en 
beroepsopleiding ten uitvoer te leggen die 
gericht zijn op de ondersteuning van 
bijscholing en omscholing van 
werknemers, werkzoekenden en personen 
buiten de arbeidsmarkt, waarbij gelijke 
toegang voor iedereen zonder 
discriminatie wordt gewaarborgd; 
herinnert eraan dat de industriestrategie 
de rechten van platformwerkers moet 
beschermen en volledig moet stroken met 
de grondrechten van de Unie;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de EU nood 
heeft aan een duidelijke, industriegerichte 
toekomstvisie tot 2030 en tevens rekening 
moet houden met de behoefte aan 
gecoördineerde besluitvorming en 
optreden op alle niveaus – Europees, 
nationaal en lokaal – om het mondiale 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te waarborgen;

Or. de

Amendement 11
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de COVID-19-
pandemie en de daaruit voortvloeiende 
economische crisis nopen tot een 
herziening van onrealistische 
klimaatdoelstellingen van de EU, met 
name op gebieden als industrie en 
energie;

Or. pl

Amendement 12
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herhaalt zijn oproep aan de 
Commissie om onderhandelingen te 
starten met de Raad van Europa om het 
proces van toetreding van de EU tot het 
Europees Sociaal Handvest op gang te 
brengen;

Or. en

Amendement 13
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. merkt op dat de COVID-19-
crisis ernstige economische en sociale 
gevolgen heeft gehad, met name voor 
vrouwen; verzoekt de Commissie de 
hardnekkige genderongelijkheden in de 
hele EU aan te pakken door bij alle 
investerings- en beleidsbeslissingen van 
de Unie met betrekking tot de Europese 
industriestrategie een 
gendereffectbeoordeling uit te voeren en 
bindende maatregelen goed te keuren om 
gelijke kansen en toegang tot de 
arbeidsmarkt te waarborgen, de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen uit te bannen 
en te zorgen voor genderevenwicht op alle 
besluitvormingsniveaus;

Or. en

Amendement 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, en dat de strategische belangen 
van de EU moeten worden versterkt zonder 
het internationaal handelsverkeer uit het 
oog te verliezen;

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, dat de strategische belangen van 
de EU moeten worden versterkt zonder het 
internationaal handelsverkeer uit het oog te 
verliezen, en dat onze regelgeving moet 
worden gewijzigd en verder moet gaan 
dan de mogelijkheden die nu met name 
worden geboden door de verordening 
inzake de “screening van buitenlandse 
directe investeringen”, door de verwerving 
van onze ondernemingen door 
buitenlandse mogendheden tot de 
uitzondering in plaats van de regel te 
maken;

Or. fr

Amendement 15
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, en dat de strategische belangen 
van de EU moeten worden versterkt 
zonder het internationaal handelsverkeer 
uit het oog te verliezen;

2. merkt op dat deze crisis heeft 
aangetoond dat de EU haar 
industriestrategie moet wijzigen om haar 
veerkracht in sociaal vitale sectoren, zoals 
gezondheidszorg, productie van medische 
benodigdheden, energie en landbouw, te 
vergroten; stelt in dit verband voor een 
duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde “Buy EU Act” (verplichting 
om in de EU te kopen) voor dergelijke 
sectoren in te voeren om de in de EU 
gevestigde productie te stimuleren en 
tegelijkertijd de toeleveringsketens te 
verkorten;

Or. en
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Amendement 16
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, en dat de strategische belangen 
van de EU moeten worden versterkt zonder 
het internationaal handelsverkeer uit het 
oog te verliezen;

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, en dat de strategische belangen 
van de EU moeten worden versterkt zonder 
het internationaal handelsverkeer uit het 
oog te verliezen; is van mening dat de EU 
het juiste evenwicht moet vinden tussen de 
bescherming en de openheid van haar 
markten, terwijl tegelijkertijd eerlijke 
mededingingsregels op mondiaal niveau 
moeten worden verdedigd;

Or. en

Amendement 17
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, en dat de strategische belangen 
van de EU moeten worden versterkt zonder 
het internationaal handelsverkeer uit het 
oog te verliezen;

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, en dat de strategische belangen, 
de beginselen en de waarden van de EU 
moeten worden versterkt zonder het 
internationaal handelsverkeer uit het oog te 
verliezen, wat cruciaal is om de crisis te 
boven te komen;

Or. ro

Amendement 18
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat de crisis heeft 
aangetoond dat deze strategie moet worden 
gewijzigd, en dat de strategische belangen 
van de EU moeten worden versterkt 
zonder het internationaal handelsverkeer 
uit het oog te verliezen;

2. merkt op dat de COVID-19-crisis 
heeft aangetoond dat deze 
industriestrategie in Europa moet worden 
aangepast om de strategische belangen van 
de EU beter te verdedigen zonder het 
internationaal handelsverkeer uit het oog te 
verliezen;

Or. de

Amendement 19
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat openbare 
aanbestedingen een aanzienlijke rol 
spelen bij het bepalen van de koers van de 
Europese industrie en onderstreept dat het 
handhaven van de beginselen van 
wederkerigheid tussen EU- en niet-EU-
landen en gelijke 
concurrentievoorwaarden tussen EU- en 
niet-EU-bedrijven en hun producten, 
bijvoorbeeld inzake staatssteun, 
milieuregels en kinderarbeid, een eerste 
vereiste moet zijn voor deelneming aan 
openbare aanbestedingen in de gehele 
EU; onderstreept tevens dat de procedures 
voor openbare aanbestedingen verder 
moeten worden vereenvoudigd voor zowel 
EU-bedrijven als EU-regeringen;

Or. en

Amendement 20
Antonius Manders
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat de 
mededingingsregels in de EU moeten 
worden gemoderniseerd teneinde deze 
geschikt te maken voor zowel de Europese 
eengemaakte markt als de mondiale 
economische context, waardoor het 
creëren van “Europese kampioenen” 
mogelijk wordt die wereldwijd kunnen 
concurreren en succes hebben en 
waardoor de EU en haar lidstaten worden 
gesteund om hun technologisch 
leiderschap te behouden, digitale en 
technologische soevereiniteit te verwerven 
en vijandige overnames van strategische 
EU-bedrijven door staatsactoren of door 
de staat gesteunde actoren van buiten de 
EU te blokkeren;

Or. en

Amendement 21
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd;

Schrappen

Or. de

Amendement 22
Tiemo Wölken
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd;

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd;

3. is ingenomen met de benadering 
van de Commissie ten aanzien van 
industriële ecosystemen om de 
gelijktijdige groene en digitale transitie te 
stimuleren, aangezien deze steeds meer 
geïntegreerd en met elkaar verbonden zijn 
en zich over meerdere lidstaten en 
daarbuiten uitstrekken; benadrukt dat de 
betrokkenheid van deze ecosystemen 
inclusief en transparant moet zijn en alle 
actoren in de waardeketen moet omvatten, 
van de kleinste start-ups tot de grootste 
ondernemingen, van academici tot 
onderzoekers, van dienstverleners tot 
leveranciers, maar ook vakbonden, het 
maatschappelijk middenveld en 
consumentenorganisaties; is van mening 
dat de digitale en industriële transitie ten 
dienste moeten staan van de bescherming 
van het milieu;

Or. en



AM\1208312NL.docx 15/45 PE653.898v01-00

NL

Amendement 24
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd;

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd, maar spreekt zijn diepe 
bezorgdheid uit over de levensvatbaarheid 
van de ondernemingen die gebruik 
hebben gemaakt van de door de lidstaten 
en de Europese Investeringsbank 
gegarandeerde leningen, waarbij het 
positieve effect evenwel heeft geleid tot 
een algemene stijging van de particuliere 
schuldenlast;

Or. fr

Amendement 25
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd;

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd, en benadrukt het 
fundamentele belang ervan voor het 
duurzaamheidsproces van de EU, zowel 
intern als extern;

Or. ro
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Amendement 26
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
Raad Concurrentievermogen op 15 mei 
2020 veertien industriële ecosystemen 
aanwees waarvan de strategische 
onafhankelijkheid moet worden 
gewaarborgd;

3. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie 14 coherente industriële 
ecosystemen heeft aangewezen, die goed 
zijn voor meer dan 50 % van de 
toegevoegde waarde van de EU en 
waarvan de strategische onafhankelijkheid 
moet worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 27
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de Europese 
arbeidsmarkt centraal moet staan in de 
toekomstige industriestrategie van de EU; 
wijst erop dat elke industriële 
transformatie naast economische aspecten 
gericht moet zijn op het behoud van 
bestaande en het scheppen van nieuwe 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 28
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt voor de gevolgen van COVID-
19 voor de economie in elke sector te 
evalueren om op basis van 
bewijsmateriaal ruimte te bieden voor de 
aanpassing van de industriestrategie;

Or. de

Amendement 29
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat grote en duurzame 
investeringen in hoger beroepsonderwijs, 
met name op het gebied van STEM-
vakken, cruciaal zullen zijn om digitale 
innovatie te bevorderen, geschoolde 
arbeidskrachten te leveren en de kloof 
tussen de gevraagde vaardigheden voor 
een baan en die waarover werkzoekenden 
beschikken te verminderen;

Or. en

Amendement 30
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van mening dat de 
“belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang” de 
nadruk moeten leggen op projecten in 
verband met de digitale eengemaakte 
markt, die bedoeld zijn om de publieke en 
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de particuliere sector samen te brengen 
voor de uitvoering van grootschalige 
projecten die bijdragen tot de 
doelstellingen van de Unie, en zo de 
ontwikkeling van belangrijke 
samenwerkingsprojecten aan te moedigen 
die gemeenschappelijke Europese 
belangen, zoals de digitale transformatie, 
bevorderen; is ingenomen met een 
hervorming van de richtsnoeren van de 
Commissie op dit gebied;

Or. en

Amendement 31
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. is van mening dat de 
totstandbrenging van een Europese data-
economie cruciaal zal zijn om de 
Europese industriestrategie vorm te 
geven; benadrukt dat een Europese data-
economie mensgericht moet zijn, de 
grondrechten moet eerbiedigen en in 
overeenstemming moet zijn met de regels 
inzake privacy, gegevensbescherming en 
intellectuele-eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 32
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. benadrukt het belang van 
een Europese interne markt voor 
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gegevens, die het hoofd moet bieden aan 
de uitdagingen die voortvloeien uit een 
aanzienlijke toename van de wettelijk 
beschikbare gegevens; benadrukt dat 
individuen, werknemers en bedrijven de 
controle over hun gegevens moeten 
behouden, op basis van veilige data-
infrastructuur en betrouwbare 
waardeketens; acht het van essentieel 
belang dat de industriestrategie in 
maatregelen voorziet om soevereine 
digitale infrastructuur op te bouwen en 
om bedrijven aan te moedigen om hun 
gegevens op Europese bodem op te slaan 
en te verwerken;

Or. en

Amendement 33
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. acht het van essentieel 
belang om de uitwisseling van gegevens 
tussen overheidsdiensten, bedrijven, 
onderzoeksinstellingen en het publiek te 
bevorderen, met inachtneming van de 
regels inzake gegevensbescherming en 
privacy, bedrijfsgeheimen en intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 34
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 octies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 octies. is ingenomen met de 
aankondiging van de Commissie om een 
actieplan inzake intellectuele-
eigendomsrechten voor te stellen, waarin 
wordt nagegaan of het rechtskader moet 
worden bijgewerkt, om een slim gebruik 
van intellectuele-eigendomsrechten voor 
artificiële intelligentie (AI) te waarborgen 
en de namaak van producten tegen te 
gaan; benadrukt dat een dergelijk 
actieplan bovendien tot doel moet hebben 
de soevereiniteit van Europa te 
handhaven en een wereldwijd gelijk 
speelveld voor de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 35
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 nonies. benadrukt dat de digitale 
transformatie een belangrijke motor voor 
Europa zal zijn om zijn technologische en 
digitale soevereiniteit te herwinnen en dat 
ze daarom centraal moet staan bij elke 
toekomstige Europese industriestrategie;

Or. en

Amendement 36
Tiemo Wölken

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een dergelijke 
doelstelling inhoudt dat de met deze 
ecosystemen corresponderende 
bedrijfssectoren in de Unie gevestigd 
moeten worden, om een al te grote 
afhankelijkheid van derde landen te 
voorkomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een dergelijke 
doelstelling inhoudt dat de met deze 
ecosystemen corresponderende 
bedrijfssectoren in de Unie gevestigd 
moeten worden, om een al te grote 
afhankelijkheid van derde landen te 
voorkomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een dergelijke 
doelstelling inhoudt dat de met deze 
ecosystemen corresponderende 
bedrijfssectoren in de Unie gevestigd 
moeten worden, om een al te grote 
afhankelijkheid van derde landen te 

4. is van mening dat een van de 
strategische doelstellingen moet zijn 
maatregelen voor te stellen om de 
hervestiging van industriële productie in 
strategische sectoren zoals gezondheid, 
defensie, digitalisering en energie aan te 
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voorkomen; moedigen, om een al te grote 
afhankelijkheid van derde landen te 
voorkomen en bij te dragen aan het 
herstel van de autonomie van Europa in 
deze strategische sectoren;

Or. en

Amendement 39
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een dergelijke 
doelstelling inhoudt dat de met deze 
ecosystemen corresponderende 
bedrijfssectoren in de Unie gevestigd 
moeten worden, om een al te grote 
afhankelijkheid van derde landen te 
voorkomen;

4. erkent het belang van de 
internationale handel voor de Europese 
Unie, maar is tegelijkertijd van mening dat 
het van essentieel belang is de 
strategische autonomie van de EU te 
waarborgen door de Unie minder 
afhankelijk te maken van derde landen 
dan momenteel het geval is, en dit hoe 
dan ook voor essentiële goederen zoals 
farmaceutische ingrediënten en 
grondstoffen, of in het kader van de 
digitalisering;

Or. de

Amendement 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een dergelijke 
doelstelling inhoudt dat de met deze 
ecosystemen corresponderende 
bedrijfssectoren in de Unie gevestigd 
moeten worden, om een al te grote 
afhankelijkheid van derde landen te 

4. is van mening dat een dergelijke 
doelstelling inhoudt dat de met deze 
ecosystemen corresponderende 
bedrijfssectoren in de Unie gevestigd 
moeten worden om een al te grote 
afhankelijkheid van derde landen te 
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voorkomen; voorkomen, en dat daartoe nood is aan 
een grondige hervorming van de 
staatssteun en aan een herziening van 
onze internationale economische 
verbintenissen;

Or. fr

Amendement 41
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat een handelsbeleid 
moet worden vastgesteld dat de 
bevoorradingsbronnen van de Unie 
diversifieert, dat de flexibiliteit van 
Europese ondernemingen aanmoedigt, en 
hun vermogen versterkt zodat zij indien 
nodig hun productie snel kunnen 
heroriënteren om essentiële producten te 
vervaardigen;

5. benadrukt dat een handelsbeleid 
moet worden vastgesteld dat de 
bevoorradingsbronnen van de Unie 
diversifieert, dat de flexibiliteit van 
Europese ondernemingen aanmoedigt, en 
hun vermogen versterkt zodat zij indien 
nodig hun productie snel kunnen 
heroriënteren om essentiële producten te 
vervaardigen; dringt aan op maatregelen 
en instrumenten om ervoor te zorgen dat 
de EU-industrie de planetaire grenzen op 
het grondgebied van de EU en via het 
handelsbeleid eerbiedigt; benadrukt dat 
de industriestrategie moet waarborgen dat 
iedereen toegang heeft tot fundamentele 
levensbehoeften, waarbij alle activiteiten 
die de veiligheid van de planeet en de 
menselijke gezondheid in gevaar brengen, 
worden teruggeschroefd;

Or. en

Amendement 42
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat een handelsbeleid 
moet worden vastgesteld dat de 
bevoorradingsbronnen van de Unie 
diversifieert, dat de flexibiliteit van 
Europese ondernemingen aanmoedigt, en 
hun vermogen versterkt zodat zij indien 
nodig hun productie snel kunnen 
heroriënteren om essentiële producten te 
vervaardigen;

5. benadrukt dat een handelsbeleid 
moet worden vastgesteld dat de 
bevoorradingsbronnen van de Unie 
diversifieert, dat de flexibiliteit van 
Europese ondernemingen aanmoedigt, en 
hun vermogen versterkt zodat zij indien 
nodig hun productie snel kunnen 
heroriënteren om essentiële producten te 
vervaardigen; steunt en bevordert in dit 
verband de noodzaak om een reeks 
maatregelen te nemen om kmo’s aan te 
moedigen en te ondersteunen bij de 
toegang tot en hun ontwikkeling op de 
interne markt;

Or. ro

Amendement 43
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat een handelsbeleid 
moet worden vastgesteld dat de 
bevoorradingsbronnen van de Unie 
diversifieert, dat de flexibiliteit van 
Europese ondernemingen aanmoedigt, en 
hun vermogen versterkt zodat zij indien 
nodig hun productie snel kunnen 
heroriënteren om essentiële producten te 
vervaardigen;

5. benadrukt dat een Europees 
economisch, handels- en industriebeleid 
moet worden vastgesteld dat de 
bevoorradingsbronnen van de Unie indien 
nodig kan aanpassen, dat de flexibiliteit 
van Europese ondernemingen aanmoedigt 
en hun vermogen versterkt zodat zij indien 
nodig hun productie snel kunnen 
heroriënteren om essentiële producten te 
vervaardigen;

Or. de

Amendement 44
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat een handelsbeleid 
moet worden vastgesteld dat de 
bevoorradingsbronnen van de Unie 
diversifieert, dat de flexibiliteit van 
Europese ondernemingen aanmoedigt, en 
hun vermogen versterkt zodat zij indien 
nodig hun productie snel kunnen 
heroriënteren om essentiële producten te 
vervaardigen;

5. wijst op de afhankelijkheid van 
technologie en grondstoffen uit derde 
landen; dringt er bij de Unie op aan meer 
te investeren in sectoren die van 
strategisch belang zijn voor de autonomie 
van de EU en voor de soevereiniteit van 
de Unie om de afhankelijkheid van de EU 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 45
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de digitale en 
ecologische transitie zich moeten 
aanpassen aan de huidige sociale en 
economische context; wijst nogmaals op 
het belang van deze sectoren voor de 
toekomstige ontwikkeling van de EU, 
maar benadrukt dat de digitale en 
ecologische transitieperiode moet worden 
verlengd, waarbij de beste vorm van 
financiële steun voor alle betrokken 
partijen, met name kmo’s in de industrie- 
en de landbouwsector, moet worden 
vastgesteld;

Or. ro

Amendement 46
Kosma Złotowski



PE653.898v01-00 26/45 AM\1208312NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vestigt de aandacht op de nog 
steeds bestaande verschillen wat betreft 
het niveau van economische ontwikkeling 
van de lidstaten en regio’s; benadrukt dat 
de geplande maatregelen om het 
industriële potentieel van Europa te 
herstellen moeten worden gebruikt om 
deze verschillen weg te werken, en dat dit 
een essentiële voorwaarde is voor de 
evenwichtige ontwikkeling van de 
Europese Unie;

Or. pl

Amendement 47
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat 
voorzichtigheid de lidstaten er ook toe 
moet aanzetten voldoende voorraden op te 
bouwen van primaire nooduitrusting, 
zoals chirurgische en FFP2-maskers;

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat voorzichtigheid 
de lidstaten er ook toe moet aanzetten 

6. herinnert eraan dat voorzichtigheid 
de lidstaten er ook toe moet aanzetten om 
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voldoende voorraden op te bouwen van 
primaire nooduitrusting, zoals chirurgische 
en FFP2-maskers;

niet alleen voldoende voorraden op te 
bouwen van primaire nooduitrusting zoals 
chirurgische en FFP2-maskers, maar ook 
om hun medische en farmaceutische 
industrie te beschermen en te 
ontwikkelen, onder meer door af te wijken 
van de WTO-regels en een echte 
“Europese sanitaire uitzondering” in te 
voeren;

Or. fr

Amendement 49
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat voorzichtigheid 
de lidstaten er ook toe moet aanzetten 
voldoende voorraden op te bouwen van 
primaire nooduitrusting, zoals chirurgische 
en FFP2-maskers;

6. herinnert eraan dat de lidstaten er 
ook moeten worden toe aangezet 
voldoende voorraden op te bouwen van 
primaire nooduitrusting, zoals chirurgische 
en FFP2-maskers; is in dit verband 
ingenomen met het “rescEU”-initiatief 
van de Commissie, dat gericht is op het 
creëren van Europese toegevoegde 
waarde via de gecoördineerde aanschaf 
en distributie van nooduitrusting;

Or. de

Amendement 50
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat voorzichtigheid 
de lidstaten er ook toe moet aanzetten 
voldoende voorraden op te bouwen van 
primaire nooduitrusting, zoals chirurgische 

6. herinnert eraan dat voorzichtigheid 
de lidstaten er ook toe moet aanzetten 
voldoende voorraden op te bouwen van 
primaire nooduitrusting, zoals uitrusting 
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en FFP2-maskers; ter voorkoming en bestrijding van 
COVID-19, en met name chirurgische en 
FFP2-maskers;

Or. ro

Amendement 51
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie in de 
strategie oplossingen en financiële en 
juridische stimulansen voor de Europese 
farmaceutische industrie op te nemen om 
een tekort aan geneesmiddelen te 
voorkomen;

Or. pl

Amendement 52
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat ingevoerde 
producten altijd moeten voldoen aan de 
technische, milieu- en 
gezondheidsnormen van de Unie en aan 
de EU-wetgeving inzake intellectuele 
eigendom;

7. is van mening dat het 
handelsbeleid van de EU altijd moet 
voortbouwen op en moet zorgen voor de 
bevordering van de hoogste EU- en 
internationale normen op het gebied van 
milieu, arbeid, mensenrechten en 
gezondheid, en de Overeenkomst van 
Parijs en de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling moet omvatten als 
referentiepunten voor overeenkomsten 
met derde landen; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat geen enkele 
onderneming buiten de EU de EU-
regelgeving en -normen in gevaar brengt, 
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bijvoorbeeld door te voorkomen dat in 
dergelijke overeenkomsten een 
mechanisme voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
(ISDS) wordt opgenomen; moedigt de 
Commissie tevens aan specifieke 
mensenrechten- en 
gendereffectbeoordelingen uit te voeren 
alvorens handelsbesprekingen af te 
ronden; is ingenomen met het voorstel 
van de Commissie voor een mechanisme 
voor koolstofcorrectie en stelt voor een op 
de biosfeer gebaseerd 
correctiemechanisme te ontwikkelen om 
eindige hulpbronnen en de biodiversiteit 
in stand te houden;

Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat ingevoerde 
producten altijd moeten voldoen aan de 
technische, milieu- en gezondheidsnormen 
van de Unie en aan de EU-wetgeving 
inzake intellectuele eigendom;

7. is van mening dat ingevoerde 
producten altijd moeten voldoen aan de 
technische, milieu- en gezondheidsnormen 
van de Unie en aan de EU-wetgeving 
inzake intellectuele eigendom; wijst erop 
dat, hoewel de lidstaten van de EU 
momenteel in een zeer moeilijke situatie 
verkeren als gevolg van de COVID-19-
crisis, de EU-normen bevorderd en 
gehandhaafd moeten blijven, aangezien 
dit voor de EU de enige manier is om 
marktleider te worden op het gebied van 
haar belangrijkste doelstellingen, 
namelijk milieubescherming en digitale 
transformatie; verzoekt de Commissie 
daarom na te gaan welke maatregelen het 
meest geschikt zijn om aan de eisen van 
de EU in deze sectoren te voldoen;
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Or. ro

Amendement 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat ingevoerde 
producten altijd moeten voldoen aan de 
technische, milieu- en gezondheidsnormen 
van de Unie en aan de EU-wetgeving 
inzake intellectuele eigendom;

7. is van mening dat, hoewel 
ingevoerde producten altijd moeten 
voldoen aan de technische, milieu- en 
gezondheidsnormen van de Unie en aan de 
EU-wetgeving inzake intellectuele 
eigendom, helaas moet worden vastgesteld 
dat de realiteit totaal verschillend is en dat 
voor het behoud van ons sociaal model, de 
naleving van onze milieu- en 
klimaatverbintenissen en de bescherming 
van ons productiesysteem een krachtiger 
optreden van onze kant noodzakelijk is;

Or. fr

Amendement 55
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat ingevoerde 
producten altijd moeten voldoen aan de 
technische, milieu- en gezondheidsnormen 
van de Unie en aan de EU-wetgeving 
inzake intellectuele eigendom;

7. benadrukt dat ingevoerde 
producten moeten voldoen aan de 
veiligheids-, milieu- en 
gezondheidsnormen van de Unie alsook 
aan de EU-wetgeving inzake intellectuele 
eigendom; verzoekt de Commissie het 
gebrek aan evenwicht aan te pakken 
tussen ondernemingen uit de EU en deze 
uit derde landen, die niet hoeven te 
voldoen aan de Europese milieu- en 
arbeidsveiligheidsvoorschriften en die 
vaak lager worden belast;
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Or. en

Amendement 56
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat ingevoerde 
producten altijd moeten voldoen aan de 
technische, milieu- en gezondheidsnormen 
van de Unie en aan de EU-wetgeving 
inzake intellectuele eigendom;

7. is van mening dat ingevoerde 
producten altijd moeten voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften en de technische, 
milieu- en gezondheidsnormen van de 
Unie, en aan de EU-wetgeving inzake 
intellectuele eigendom;

Or. de

Amendement 57
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. acht het van het grootste belang 
een EU-kader op te stellen inzake 
verplichte mensenrechten en passende 
zorgvuldigheid op milieugebied, en 
daarbij te zorgen voor doeltreffende 
rechtsmiddelen voor slachtoffers van 
misbruik van ondernemingen in de 
mondiale waardeketens; is ingenomen 
met de toezegging van de Commissie om 
in dit verband een wetgevingsvoorstel in te 
dienen;

Or. en

Amendement 58
Kosma Złotowski
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de verdere 
versterking van de interne markt en de 
opheffing van de bestaande 
administratieve en juridische 
belemmeringen voor vrije mededinging 
binnen de EU een prioriteit moeten 
vormen bij de inspanningen om een 
nieuwe Europese industriestrategie tot 
stand te brengen;

Or. pl

Amendement 59
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de milieuprioriteit, 
zoals vastgelegd door de Commissie in de 
“Europese Green Deal”, de Unie moet 
aanmoedigen om de interne ontwikkeling 
van “groene” technologieën aan te 
moedigen en een koolstofbelasting aan 
haar buitengrenzen in te voeren;

Schrappen

Or. de

Amendement 60
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de milieuprioriteit, 8. benadrukt dat de milieuprioriteit, 
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zoals vastgelegd door de Commissie in de 
“Europese Green Deal”, de Unie moet 
aanmoedigen om de interne ontwikkeling 
van “groene” technologieën aan te 
moedigen en een koolstofbelasting aan 
haar buitengrenzen in te voeren;

zoals vastgelegd door de Commissie in de 
“Europese Green Deal”, de Unie moet 
aanzetten tot een industriële groene 
transitie die gericht is op de bevordering 
en ontwikkeling van een klimaatneutrale, 
ecologisch duurzame, niet vervuilende, 
volledig circulaire, op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, en uiterst 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
economie; benadrukt het belang van meer 
financiering voor onderzoek en innovatie, 
wat met name moet leiden tot de 
ontwikkeling en opschaling van 
verantwoordelijke innovatieve en 
milieuvriendelijke technologieën, 
producten, ondernemingen en niet-
technologische oplossingen, en tot het 
afbouwen van overheidsinvesteringen in 
activiteiten die verband houden met 
fossiele brandstoffen, en tot de invoering 
van een koolstofheffing aan de 
buitengrenzen;

Or. en

Amendement 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de milieuprioriteit, 
zoals vastgelegd door de Commissie in de 
“Europese Green Deal”, de Unie moet 
aanmoedigen om de interne ontwikkeling 
van “groene” technologieën aan te 
moedigen en een koolstofbelasting aan 
haar buitengrenzen in te voeren;

8. benadrukt dat de milieuprioriteit, 
zoals vastgelegd door de Commissie in de 
“Europese Green Deal”, de Unie moet 
aanmoedigen om de interne ontwikkeling 
van “groene” technologieën aan te 
moedigen en een koolstofbelasting aan 
haar grenzen in te voeren, die hoog genoeg 
moet zijn om alle externe concurrenten te 
ontmoedigen internationale 
verbintenissen, en met name de 
Overeenkomst van Parijs van 2015, naast 
zich neer te leggen;
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Or. fr

Amendement 62
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de milieuprioriteit, 
zoals vastgelegd door de Commissie in de 
“Europese Green Deal”, de Unie moet 
aanmoedigen om de interne ontwikkeling 
van “groene” technologieën aan te 
moedigen en een koolstofbelasting aan 
haar buitengrenzen in te voeren;

8. benadrukt dat de milieuprioriteit, 
zoals vastgelegd door de Commissie in de 
“Europese Green Deal”, de Unie moet 
aanmoedigen om de interne ontwikkeling 
van “groene” technologieën aan te 
moedigen en een koolstofbelasting aan 
haar buitengrenzen in te voeren; dringt aan 
op preferentiële voorwaarden voor 
ondernemingen die hun investeringen 
richten op digitale en ecologische 
transformatie;

Or. en

Amendement 63
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een herzien 
kader voor openbare aanbestedingen met 
gunning op basis van systematisch 
gebruik van milieu-, sociale, eerlijke 
handels- en duurzaamheidscriteria;

Or. en

Amendement 64
Marie Toussaint
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. herinnert eraan dat voor de 
milieu-uitdaging, en met name de 
klimaatverandering en de ambitie om de 
uitstoot van giftige stoffen tot nul te 
herleiden, een herziening van de 
administratieve en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid op milieugebied nodig 
is, en dat de herziening van de Aarhus-
bepalingen inzake de toegang tot de 
rechter moet worden versneld; verzoekt de 
Commissie in dit verband een grondige 
evaluatie te verrichten van de 
tenuitvoerlegging van de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn en van 
de richtlijn inzake de bescherming van het 
milieu door middel van het strafrecht, en 
een wetgevingsvoorstel in te dienen voor 
de erkenning, op het niveau van de EU, 
van ecocide als misdaad;

Or. en

Amendement 65
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten, in overeenstemming met het 
streven naar nulverontreiniging voor een 
gifvrije omgeving en in het kader van de 
industriestrategie, beleid en programma’s 
op te zetten om de veiligheid en 
beveiliging van industrieterreinen met 
duidelijke aansprakelijkheidsregels voor 
gezondheids- en milieuschade te 
waarborgen, om regels en programma’s 
vast te stellen voor de bodems die vóór de 
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vaststelling van Richtlijn 2004/35/EG 
door industriële activiteiten waren 
verontreinigd en om de reconversie van 
sterk vervuilende industriële installaties te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 66
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie om bij te 
dragen aan het stoppen van de COVID-19-
crisis door een ambitieus beleid te voeren 
dat innovatie in technologieën van de 
toekomst aanmoedigt, in het bijzonder 
technologieën aan de hand van kunstmatige 
intelligentie.

9. verzoekt de Commissie om bij te 
dragen aan het stoppen van de COVID-19-
crisis door een ambitieus beleid te voeren 
dat innovatie in technologieën van de 
toekomst aanmoedigt, in het bijzonder 
technologieën aan de hand van kunstmatige 
intelligentie; benadrukt dat het welslagen 
hiervan nauw samenhangt met actieve 
steun voor investeringen via een 
verlichting van de particuliere schuld, 
steun voor de opbouw van eigen 
vermogen en wijzigingen in het 
toepassingsgebied van de regelgeving, en 
met name de invoering van een “Buy 
European Act” voor overheidsopdrachten.

Or. fr

Amendement 67
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie om bij te 
dragen aan het stoppen van de COVID-19-
crisis door een ambitieus beleid te voeren 

9. verzoekt de Commissie om bij te 
dragen aan het stoppen van de COVID-19-
crisis door een ambitieus beleid te voeren 
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dat innovatie in technologieën van de 
toekomst aanmoedigt, in het bijzonder 
technologieën aan de hand van kunstmatige 
intelligentie.

dat innovatie in technologieën van de 
toekomst aanmoedigt, in het bijzonder 
technologieën aan de hand van kunstmatige 
intelligentie, en tegelijkertijd een wet- en 
regelgevingskader in te stellen, met 
inbegrip van toezichtmechanismen, om 
ervoor te zorgen dat deze technologieën 
volledig in overeenstemming zijn met de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden en dat sociale gelijkheid en 
arbeidsrechten worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 68
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie om bij te 
dragen aan het stoppen van de COVID-
19-crisis door een ambitieus beleid te 
voeren dat innovatie in technologieën van 
de toekomst aanmoedigt, in het bijzonder 
technologieën aan de hand van 
kunstmatige intelligentie.

9. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie een aanzienlijke bijdrage 
levert aan het aanpakken van de COVID-
19-crisis;

Or. de

Amendement 69
Viktor Uspaskich, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. verzoekt de Commissie om bij te 
dragen aan het stoppen van de COVID-
19-crisis door een ambitieus beleid te 
voeren dat innovatie in technologieën van 
de toekomst aanmoedigt, in het bijzonder 

9. verzoekt de Commissie een 
ambitieus industriebeleid te voeren dat een 
stimulans vormt voor innovatie in 
welvarende technologieën zoals 
kunstmatige intelligentie, robotica, 
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technologieën aan de hand van 
kunstmatige intelligentie.

kwantumcomputing en high performance 
computing;

Or. en

Amendement 70
Marie Toussaint

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herhaalt het belang van 
democratische, transparante en 
verantwoordingsplichtige 
besluitvormingsprocessen om een 
Europese industriestrategie te 
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen die 
alle burgers en sociale en economische 
actoren ten goede komt; dringt eens te 
meer aan op de invoering van bindende 
regels inzake lobbytransparantie in alle 
EU-instellingen, met inbegrip van 
beperkingen op de toegang voor de 
fossiele-brandstoflobby, en op de snelle 
goedkeuring van het voorstel voor een 
verplicht transparantieregister in de EU; 
herhaalt zijn verzoek om de oprichting 
van een onafhankelijk en 
interinstitutioneel Europees orgaan voor 
de ethiek om toe te zien op 
belangenconflicten;

Or. en

Amendement 71
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat artificiële 
intelligentie (AI) een sleutelrol speelt bij 
het broodnodige herstel van de Europese 
economie na de COVID-19-pandemie, en 
verzoekt de Commissie bijgevolg bij de 
invoering van een rechtskader voor AI 
overregulering te vermijden en de 
administratieve rompslomp te 
verminderen om het innovatietempo en de 
economische groei van de Europese 
bedrijven niet te vertragen;

Or. de

Amendement 72
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat de Commissie ook 
in de toekomst het voortouw moet blijven 
nemen in het mondiale industriebeleid en 
daarom een ambitieus beleid moet voeren 
dat innovatie stimuleert, met name op het 
gebied van digitalisering en technologieën 
van de toekomst zoals artificiële 
intelligentie of kwantumcomputing;

Or. de

Amendement 73
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat de Europese Unie 
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het wetenschappelijke en economische 
potentieel heeft om een leidende rol te 
spelen in de wereldwijde technologische 
wedloop, met name op gebieden als 
artificiële intelligentie en big data, en 
systemen op basis van machine learning;

Or. pl

Amendement 74
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. benadrukt dat een klein aantal 
aanbieders van digitale diensten een 
dominante marktpositie in de EU bekleedt 
en dat zij, dankzij versnipperde 
winstverschuivingen, relatief weinig 
belastingen betalen; verzoekt de lidstaten 
daarom, zolang de ideale internationale 
oplossing op OESO-niveau nog niet is 
gevonden, te voorzien in een Europese 
digitale belasting voor de digitale 
economie om te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden in de digitale 
eengemaakte markt;

Or. de

Amendement 75
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst erop dat de digitalisering van 
de overheid kan bijdragen tot een 
aanzienlijke vermindering van de 
administratieve rompslomp voor burgers 
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en bedrijven, en verzoekt de lidstaten 
daarom hun rechtskaders op zodanige 
wijze vorm te geven dat het potentieel van 
deze digitalisering ten volle kan worden 
benut;

Or. de

Amendement 76
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. benadrukt dat nieuwe digitale 
technologieën, zoals het internet of things, 
het gezicht van de industrie veranderen en 
dat de huidige technologische revolutie 
een belangrijke rol kan spelen bij de 
totstandbrenging van een moderne en 
energie-efficiënte Europese economie;

Or. pl

Amendement 77
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. merkt op dat kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name 
die welke actief zijn op het gebied van 
nieuwe technologieën, een belangrijke rol 
spelen bij de transformatie van de 
Europese industrie; benadrukt dat het 
noodzakelijk is dit soort ondernemingen te 
blijven ondersteunen via adequate 
financiële steun en het aanbieden van 
preferentiële mededingingsvoorwaarden 
op de digitale markt, die nog altijd wordt 
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gedomineerd door grote multinationals 
van buiten de Europese Unie; wijst erop 
dat in de voorgestelde wetgeving inzake 
auteursrecht, toegang tot gegevens en 
innovatie rekening moet worden 
gehouden met dit gebrek aan evenwicht 
tussen ondernemingen met zo’n totaal 
verschillende marktpositie;

Or. pl

Amendement 78
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. wijst erop dat, volgens het 
verslag van de Commissie van januari 
2020 over de bescherming en handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten in 
derde landen, de diefstal van intellectuele 
eigendom, met name door China en India, 
ernstige schade toebrengt aan Europese 
bedrijven; dringt daarom aan op een 
gecoördineerd, efficiënt en doeltreffend 
optreden van de Europese Unie en haar 
lidstaten in de strijd tegen misdrijven op 
het gebied van intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. de

Amendement 79
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. herinnert eraan dat 
sommige sectoren, zoals de staal- en de 
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automobielsector, zwaar getroffen zijn 
door de gevolgen van de COVID-19-
pandemie, en dat de industriestrategie 
daarom specifieke maatregelen moet 
omvatten, zoals uitstel van reeds 
vastgestelde maatregelen die de sectoren 
extra belasten;

Or. de

Amendement 80
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. verzoekt de Commissie met 
name het aangekondigde actieplan inzake 
intellectuele eigendom snel goed te 
keuren, aangezien dit een cruciaal 
element kan zijn voor het behoud van de 
Europese technologische soevereiniteit, de 
bevordering van eerlijkere mondiale 
concurrentievoorwaarden, een betere 
bestrijding van de diefstal van 
intellectuele eigendom en de aanpassing 
van het rechtskader voor intellectuele 
eigendom aan de ecologische en digitale 
uitdagingen en kansen;

Or. de

Amendement 81
Marion Walsmann, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. verzoekt de Commissie het 
actieplan inzake intellectuele eigendom zo 
snel mogelijk te publiceren, met inbegrip 
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van maatregelen ter bevordering van het 
Europese eenheidsoctrooi, en 
maatregelen voor te stellen om misbruik 
van octrooirechten door entiteiten die niet 
actief zijn te voorkomen, teneinde een 
efficiënt en evenwichtig octrooistelsel te 
creëren ten behoeve van een 
concurrerende en eerlijke Europese 
interne markt;

Or. de

Amendement 82
Kosma Złotowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. dringt erop aan in de 
strategie rekening te houden met de 
specifieke behoeften van minder 
technologisch geavanceerde industriële 
regio’s die sterk afhankelijk zijn van vaste 
fossiele brandstoffen en voor wie de 
energietransitie de grootste gevolgen 
heeft; benadrukt dat rekening moet 
worden gehouden met het risico van 
banenverlies als gevolg van de industriële 
transformatie en dat ervoor moet worden 
gezorgd dat werknemers over de passende 
kwalificaties en digitale competenties 
beschikken;

Or. pl

Amendement 83
Angelika Niebler, Axel Voss, Marion Walsmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 sexies. wijst erop dat insolvente 
ondernemingen vaak aanleiding geven tot 
meerdere opeenvolgende insolventie en is 
daarom ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor een tijdelijk 
instrument ter ondersteuning van de 
solvabiliteit; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten voorts verdere maatregelen en 
wetgevingsinitiatieven te overwegen om 
onschuldige insolventie van 
ondernemingen te voorkomen;

Or. de


