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Tarkistus 1
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kasvua, innovointia ja sosiaalista 
hyvinvointia EU:ssa;

A. toteaa, että covid-19-terveyskriisi 
vaikuttaa pysyvästi EU:n talouksiin, eikä 
sitä voida jättää huomiotta, kun laaditaan 
tulevaisuuden strategioita, ja pitää erittäin 
tärkeänä, että EU-maat hyödyntävät 
kattavasti Euroopan rakennerahastoja 
taloutensa jälleenrakentamisessa;

Or. fr

Tarkistus 2
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kasvua, innovointia ja sosiaalista 
hyvinvointia EU:ssa;

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kestävää kasvua, innovointia ja 
sosiaalista hyvinvointia EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 3
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kasvua, innovointia ja sosiaalista 
hyvinvointia EU:ssa;

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
luo kehitystä, innovointia ja sosiaalista 
hyvinvointia EU:ssa;
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Or. en

Tarkistus 4
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kasvua, innovointia ja sosiaalista 
hyvinvointia EU:ssa;

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kasvua, vientiä, innovointia ja 
sosiaalista hyvinvointia EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 5
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kasvua, innovointia ja sosiaalista 
hyvinvointia EU:ssa;

A. toteaa, että kotimainen teollisuus 
edistää kasvua, innovointia ja sosiaalista 
vaurautta EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 6
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
covid-19-kriisi on aiheuttanut 
odottamattoman ja ennennäkemättömän 
sosioekonomisen kriisin paitsi 
Euroopassa myös kansainvälisellä tasolla; 
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ottaa huomioon, että tässä yhteydessä 
tulevassa teollisuusstrategiassa olisi 
keskityttävä ensisijaisesti teollisuusalan 
elvyttämiseen ja sen jälkeen alan 
mukauttamiseen Euroopan unionin 
kohtaamiin uusiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 7
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
covid-19-pandemia on aiheuttanut 
unionissa ennennäkemättömän 
taantuman, jonka vaikutukset tuntuvat 
kaikkein voimakkaimmin juuri 
teollisuusalalla ja jonka johdosta useiden 
yritysten tilanne on heikentynyt tai ne 
joutuvat lopettamaan toimintansa;

Or. it

Tarkistus 8
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että covid-19-terveyskriisi 
on paljastanut, että teollisuuden alasajo 
on epävakautta ja haavoittuvuutta 
pysyvästi lisäävä tekijä, ja että se on 
aiheuttanut valtavan riippuvuuden Kiinan 
valmistusteollisuudesta;

Or. fr
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Tarkistus 9
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin 
ja vaurauden;

B. toteaa, että luomalla vankka 
mikro- ja pk-yritysverkko voidaan 
varmistaa kestävä taloudellinen 
dynaamisuus, tuotannon 
monipuolistuminen ja vankka alueellinen 
verkosto;

Or. fr

Tarkistus 10
Niyazi Kizilyürek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin 
ja vaurauden;

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti muodostaneet monen 
jäsenvaltion talouden perustan ja että 
niitä olisi tuettava sekä ympäristön 
kannalta kestävään talouteen 
siirtymisessä että sellaisten uusien 
turvallisten työpaikkojen luomisessa, 
joissa työntekijän oikeudet varmistetaan 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 11
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale



AM\1207478FI.docx 7/61 PE653.785v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden;

B. toteaa, että EU:n pk-yrityksillä on 
EU:n teollisuudessa ratkaiseva merkitys 
ja ne ovat perinteisesti luoneet suuren osan 
EU:n työpaikoista ja näin ollen 
varmistaneet sosiaalisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin ja vaurauden koko EU:n 
alueella;

Or. en

Tarkistus 12
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden;

B. toteaa, että EU:n mikroyritykset ja 
pk-yritykset ovat perinteisesti luoneet 
suuren osan EU:n työpaikoista ja 
varmistaneet näin sosiaalisen ja 
taloudellisen hyvinvoinnin ja vaurauden;

Or. it

Tarkistus 13
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden;

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja lisäarvosta ja varmistaneet 
näin sosiaalisen ja taloudellisen 
hyvinvoinnin ja vaurauden;

Or. en
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Tarkistus 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden;

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden; toteaa myös, että yleensä 
kriisit, kuten nykyinen 
covid-19-pandemian aiheuttama kriisi, 
koettelevat niitä voimakkaasti;

Or. es

Tarkistus 15
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden;

B. toteaa, että EU:n pk-yritykset ovat 
perinteisesti luoneet suuren osan EU:n 
työpaikoista ja varmistaneet näin 
sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ja 
vaurauden samalla kun ne ovat luoneet 
innovatiivisia työllisyysmahdollisuuksia ja 
parantaneet tervettä kilpailua 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 16
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)



AM\1207478FI.docx 9/61 PE653.785v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että Euroopan uudella 
teollisuusstrategialla on tulevaisuudessa 
keskeinen rooli vihreämmän, 
digitalisoidumman ja kestokykyisemmän 
talouden kehittämisessä kaikilla 
Euroopan alueilla;

Or. en

Tarkistus 17
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että juuri alueilla 
innovatiiviset teollisuuden ekosysteemit 
voivat kasvaa ja kehittyä ja luoda 
yhteyksiä teollisuuden, pk-yritysten, 
tutkimuskeskusten, innovointiin 
osallistuvien sidosryhmien ja 
paikallisyhteisöjen välille;

Or. en

Tarkistus 18
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. toteaa, että paikalliset 
erityispiirteet ovat sekä väistämättömiä 
että toivottavia, jotta Euroopan 
teollisuutta voidaan vahvistaa;

Or. en
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Tarkistus 19
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B d. toteaa, että covid-19-kriisi on 
osoittanut, että kaikilla Euroopan alueilla 
on potentiaalia antaa konkreettisia ja 
innovatiivisia vastauksia 
yhteiskunnallisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 20
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B e. ottaa huomioon, että 
geopoliittisten jännitteiden muuttuva 
luonne ja viimeaikainen covid-19-kriisi 
ovat johtaneet arvoketjujen häiriöihin ja 
osoittaneet Euroopan tärkeimpien 
strategisten teollisuudenalojen heikot 
kohdat;

Or. en

Tarkistus 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B f kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B f. ottaa huomioon, että teollisuuden 
uudelleensijoittamisen vaikutukset ovat 
yleensä paikallisia ja että ne kohdistuvat 
suhteettomasti tiettyihin alueisiin;

Or. en

Tarkistus 22
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että pk-yritykset 
ovat kärsineet eniten 
covid-19-hätätilanteen aiheuttamasta 
talouskriisistä ja nyt ne kärsivät vakavasta 
likviditeettikriisistä, ja tämä vaikuttaa 
niiden käyttöpääomaan ja estää monia 
niistä harjoittamasta toimintaansa;

Or. en

Tarkistus 23
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa covid-19-kriisin osoittaneen, 
että Euroopan on edelleen saavutettava 
täysi teollinen riippumattomuus ja 
edistettävä strategisia arvoketjujaan;

Or. en

Tarkistus 24
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Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että kehittämiseen ja 
taloudelliseen itsenäisyyteen on 
mahdollisuuksia erityisesti 
huipputeknologian sekä digitaalisten 
tuotteiden ja palvelujen tuotannon alalla;

Or. fr

Tarkistus 25
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa, että tulevaisuuden 
teollisuusstrategioissa ei voida enää jättää 
huomiotta ympäristötekijöitä;

Or. fr

Tarkistus 26
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 

1. palauttaa mieliin, että teollisuutta 
on siirrettävä takaisin ja teolliseen 
toimintaan erityisesti strategisilla aloilla 
tarvitaan jäsenvaltioiden järjestämiä tai 
tilastollisten alueyksiköiden tasolla 1 
(NUTS1) järjestettäviä julkisia 
investointeja;
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etenemissuunnitelma;

Or. fr

Tarkistus 27
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. korostaa, että vaikka EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
myös Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman periaatteisiin, tarvitaan EU:n 
uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelmaa, jossa otetaan 
huomioon covid-19-pandemian 
taloudelliset ja työllisyyteen kohdistuvat 
vaikutukset ja joka yhdistää kansalaiset, 
kaupungit ja alueet ja edistää 
oikeudenmukaista siirtymää ilman, että 
Euroopan talous- ja tuotantojärjestelmä 
joutuu entisestään kärsimään;

Or. it

Tarkistus 28
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
ennen kaikkea talouden täyspianoiseen 
elpymiseen pandemian aiheuttaman 
kriisin jälkeen ja EU:n uuden 
kasvupolitiikan etenemissuunnitelmaan, 
joka vie kansalaiset, kaupungit ja alueet 
samalle korkean kehityksen tasolle ja 
edistää oikeudenmukaista siirtymää;



PE653.785v01-00 14/61 AM\1207478FI.docx

FI

Or. it

Tarkistus 29
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen kestävän 
kehityksen periaatteen ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
vuoteen 2040 mennessä koskevan 
periaatteen mukaiseksi, minkä vuoksi on 
edistettävä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteita, kestävän kehityksen tavoitteita 
sekä Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa, joka on kansalaiset, kaupungit ja 
alueet yhdistävän ja oikeudenmukaista 
siirtymää edistävän EU:n uuden kestävän 
kehityksen etenemissuunnitelma; on 
vahvasti sitä mieltä, että Euroopan uusi 
teollisuusstrategia on saatettava kaikilta 
osin uuden eurooppalaisen ilmastolain 
mukaiseksi;

Or. en

Tarkistus 30
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka 
vahvistetaan Euroopan vihreän kehityksen 
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joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

ohjelmassa, joka on kansalaiset, kaupungit 
ja alueet yhdistävän ja oikeudenmukaista 
siirtymää edistävän EU:n uuden 
kasvupolitiikan etenemissuunnitelma; 
toteaa, että tässä siirtymässä ketään ei 
jätetä jälkeen ja sillä edistetään alueiden 
välistä yhteenkuuluvuutta innovoinnin ja 
uuden kestävän talousmallin avulla;

Or. es

Tarkistus 31
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kilpailukyvyn ja työpaikkojen 
luomisen tavoin osa EU:n uuden 
kasvupolitiikan etenemissuunnitelmaa, 
jossa kansalaiset, kaupungit, alueet ja 
yritykset osallistuvat yhdessä 
kansainvälisesti kilpailukykyisen 
eurooppalaisen teollisuuden 
kehittämiseen;

Or. es

Tarkistus 32
Niyazi Kizilyürek

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
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talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma, jolla olisi 
varmistettava korkeat ympäristö- ja 
yhteiskuntanormit etenkin 
työehtosopimusten noudattamisen, 
työntekijöiden osallistumisen sekä 
energiaköyhyyden ja 
energiaeristyneisyyden poistamisen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 33
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän EU:n uuden kasvupolitiikan ja 
digitaalitalouteen siirtymisen 
etenemissuunnitelma, etenkin niillä 
alueilla, jotka käyvät läpi 
oikeudenmukaisen siirtymän prosessia, 
jotta ketään ei jätettäisi jälkeen;

Or. en

Tarkistus 34
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
digitaalistrategiaan ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan, joka on kansalaisia, 
yrityksiä, kaupunkeja ja alueita, etenkin 
saarialueita ja syrjäisiä alueita, 
lähentävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

Or. en

Tarkistus 35
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit, alueet ja 
jäsenvaltiot yhdistävän ja sellaista reilua 
ja oikeudenmukaista siirtymää edistävän 
EU:n uuden kestävän kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma, jossa ketään ei 
jätetä jälkeen;

Or. en

Tarkistus 36
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän, oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän ja elintarviketurvan takaavan 
EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

Or. ro

Tarkistus 37
Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, kaupungit ja alueet 
yhdistävän ja oikeudenmukaista siirtymää 
edistävän EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

1. palauttaa mieliin, että EU:n 
teollisuuden tulevaisuus on yhteydessä 
talouden mukauttamiseen niiden 
periaatteiden mukaisiksi, jotka kuuluvat 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
joka on kansalaiset, viranomaiset, 
yritykset, kaupungit ja alueet yhdistävän ja 
oikeudenmukaista siirtymää edistävän 
EU:n uuden kasvupolitiikan 
etenemissuunnitelma;

Or. ro

Tarkistus 38
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
1 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) katsoo, että jäsenvaltioiden on 
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otettava käyttöön tuontia koskeva 
kilometrivero, jotta voidaan tukea lyhyitä 
ja EU:n sisäisiä jakeluketjuja, ja toteaa, 
että näin voidaan torjua saastumista ja 
käynnistää johdonmukainen 
toimitusketjujen vallankumous;

Or. fr

Tarkistus 39
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Lausuntoluonnos
1 kohta – c alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

c) palauttaa mieliin, että paikallisten 
ratkaisujen puuttuessa on varmistettava 
toimitukset, erityisesti lisäämällä 
maantieteellisiä toimitusalueita;

Or. fr

Tarkistus 40
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

pitää valitettavana, ettei käytössä ole 
vieläkään uutta EU:n strategiaa, joka 
korvaisi Eurooppa 2020 -strategian;

Or. en

Tarkistus 41
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
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1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää tarpeellisena, että 
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin 
vaikutusten seurauksena EU toteuttaa 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
strategioita ja toimia, jotka auttavat 
pelastamaan talous-, tuotanto- ja 
yhteiskuntarakenteen ja suojelemaan 
erityisesti pk-yrityksiä;

Or. it

Tarkistus 42
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla 
edistetään kaikkien EU:n alueiden 
yhteenkuuluvuutta ja annetaan niille 
mahdollisuus oikeudenmukaiseen ja 
osallistavaan talouskasvuun;

2. katsoo, että strategisilla aloilla on 
velvoitettava käyttämään kansallisia tai 
eurooppalaisia yrityksiä;

Or. fr

Tarkistus 43
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla 
edistetään kaikkien EU:n alueiden 
yhteenkuuluvuutta ja annetaan niille 

2. toteaa, että innovatiivisiin tuotanto-
, valmistus-, tutkimus-, koulutus-, 
uudelleenkoulutusvälineisiin ja 
osaamisen kehittämisvälineisiin 
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mahdollisuus oikeudenmukaiseen ja 
osallistavaan talouskasvuun;

investoimalla edistetään kaikkien EU:n 
alueiden yhteenkuuluvuutta ja annetaan 
niille mahdollisuus oikeudenmukaiseen, 
osallistavaan, sukupuolten tasa-arvoa 
edistävään ja kestävään taloudelliseen 
vaurauteen; toteaa, että tämän vuoksi 
myös paikallista kehitystä ja paikallisia 
talouksia (lähitalouksia) olisi tuettava 
vahvasti;

Or. en

Tarkistus 44
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla 
edistetään kaikkien EU:n alueiden 
yhteenkuuluvuutta ja annetaan niille 
mahdollisuus oikeudenmukaiseen ja 
osallistavaan talouskasvuun;

2. toteaa, että investoimalla 
tutkimukseen ja innovointiin ja ottamalla 
käyttöön innovatiivisia teknologioita ja 
tuotantovälineitä sekä kehittämällä 
työntekijöiden osaamista erityisesti 
pk-yrityksissä edistetään kaikkien EU:n 
alueiden yhteenkuuluvuutta ja annetaan 
niille mahdollisuus oikeudenmukaiseen, 
kestävään ja osallistavaan talouskasvuun 
sekä mahdollisuus siirtymään ja 
innovointiin markkinamahdollisuuksien 
saamiseksi;

Or. en

Tarkistus 45
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 2. toteaa, että innovatiivisiin 
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tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
ja annetaan niille mahdollisuus 
oikeudenmukaiseen ja osallistavaan 
talouskasvuun;

tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
ja annetaan niille mahdollisuus 
kilpailukykyiseen talouskasvuun; 
palauttaa mieliin innovatiivisia julkisia 
hankintoja koskevat ehdotukset ja tarpeen 
edistää julkisen ja yksityisen sektorin 
välistä yhteistyötä;

Or. es

Tarkistus 46
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
ja annetaan niille mahdollisuus 
oikeudenmukaiseen ja osallistavaan 
talouskasvuun;

2. korostaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
kunnioittaen samalla niiden 
erityispiirteitä ja eroja ja annetaan niille 
mahdollisuus oikeudenmukaiseen, 
osallistavaan ja realistisesti kestävään 
talouskasvuun;

Or. it

Tarkistus 47
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
ja annetaan niille mahdollisuus 
oikeudenmukaiseen ja osallistavaan 
talouskasvuun;

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta, 
kannustetaan maaseudun ja 
kaupunkialueiden välistä yhteistyötä 
innovoinnin alalla ja annetaan niille 
mahdollisuus oikeudenmukaiseen ja 
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osallistavaan talouskasvuun;

Or. ro

Tarkistus 48
Niyazi Kizilyürek

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
ja annetaan niille mahdollisuus 
oikeudenmukaiseen ja osallistavaan 
talouskasvuun;

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
ja annetaan niille mahdollisuus 
oikeudenmukaiseen ja osallistavaan 
talouskasvuun ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

Or. en

Tarkistus 49
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että innovatiivisiin 
tuotantovälineisiin investoimalla edistetään 
kaikkien EU:n alueiden yhteenkuuluvuutta 
ja annetaan niille mahdollisuus 
oikeudenmukaiseen ja osallistavaan 
talouskasvuun;

2. toteaa, että perinteisiin ja 
innovatiivisiin tuotantovälineisiin 
investoimalla edistetään kaikkien EU:n 
alueiden yhteenkuuluvuutta ja annetaan 
niille mahdollisuus oikeudenmukaiseen ja 
osallistavaan talouskasvuun;

Or. en

Tarkistus 50
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
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2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että covid-19-kriisi on 
vahingoittanut Euroopan teollisuutta 
samoin kuin hallintoa ja ihmisiä ja että 
kriisin vaikutukset terveyteen 
keskipitkällä aikavälillä ja talouteen 
pitkällä aikavälillä on otettava huomioon 
kaikissa Euroopan unionin politiikoissa; 
toteaa, että eniten kriisistä ovat kärsineet 
perusteollisuus ja palvelualat, kuten 
matkailu- sekä majoitus- ja 
ravitsemisalat;

Or. es

Tarkistus 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että tarvitaan unionin 
teollisuusstrategia, jossa alan merkitys 
otetaan huomioon niillä alueilla, joilla on 
väestöön liittyviä haasteita, kannustetaan 
investointia ja edistetään teollisuuden 
kehitystä näillä unionin alueilla;

Or. es

Tarkistus 52
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa pk-
yrityksiä Euroopan rakenne- ja 

3. korostaa, että on luotava 
kansallisia strategisia terveydenhuolto-, 
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investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen 
EU samoin kuin yhteenliitetympi unioni, 
jonka tavoitteena on varmistaa pitkän 
aikavälin kestävä työllisyys;

sotilas-, energia-, elintarvikealan 
varastoja sekä arvioitava säännöllisesti jo 
olemassa olevia varastoja;

Or. fr

Tarkistus 53
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys; panee merkille, että 
ERI-rahastoilla voi olla tärkeä tehtävä 
pk-yritysten digitaalisen muutoksen 
tukemisessa, sillä monilla pk-yrityksiltä ei 
edelleenkään ole taitoja selviytyä 
neljännestä teollisesta 
vallankumouksesta;

Or. en

Tarkistus 54
Niyazi Kizilyürek

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa pk- 3. korostaa, että tuettaessa pk-
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yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU, 
joka on sitoutunut Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin ja EU:n ilmastoneutraaliutta 
vuoteen 2040 mennessä koskevaan 
tavoitteeseen, samoin kuin 
yhteenliitetympi unioni, jonka tavoitteena 
on varmistaa pitkän aikavälin kestävä 
työllisyys sekä taata täydet työntekijöiden 
oikeudet;

Or. en

Tarkistus 55
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen 
EU samoin kuin yhteenliitetympi unioni, 
jonka tavoitteena on varmistaa pitkän 
aikavälin kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä ympäristöä säästävä siirtymä 
vihreään, energia- ja 
resurssitehokkaaseen sekä hiilettömään 
EU:hun samoin kuin yhteenliitetympi 
unioni, jonka tavoitteena on varmistaa 
pitkän aikavälin kestävä työllisyys kaikille 
sukupuolille kumppanuuden periaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 56
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi ja 
yhteenkuuluvampi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys etenkin 
epäsuotuisimmilla alueilla;

Or. es

Tarkistus 57
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys ja estää väestökato 
alueilla, joihin siirtymä vaikuttaa;

Or. ro

Tarkistus 58
Vlad-Marius Botoş

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
talouden kasvu ja monipuolistaminen, 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

Or. en

Tarkistus 59
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa 
mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista 
(ERI-rahastoista) tavoitteena olisi oltava 
muun muassa innovatiivinen ja älykäs 
taloudellinen muutos sekä vihreämpi ja 
vähähiilinen EU samoin kuin 
yhteenliitetympi unioni, jonka tavoitteena 
on varmistaa pitkän aikavälin kestävä 
työllisyys;

Or. it

Tarkistus 60
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 3. korostaa, että tuettaessa 
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pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja digitaalinen taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys kaikille;

Or. en

Tarkistus 61
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa pk-
yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen 
EU samoin kuin yhteenliitetympi unioni, 
jonka tavoitteena on varmistaa pitkän 
aikavälin kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa pk-
yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos samoin kuin yhteenliitetympi 
unioni, jonka tavoitteena on varmistaa 
pitkän aikavälin kestävä työllisyys;

Or. en

Tarkistus 62
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa pk-
yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 

3. korostaa, että tuettaessa pk-
yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs ja osaamiseen 
perustuva taloudellinen muutos sekä 
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samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

vihreämpi ja kilpailukyisempi EU samoin 
kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa talouskehitys;

Or. es

Tarkistus 63
Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
kestävä työllisyys;

3. korostaa, että tuettaessa 
pk-yrityksiä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista (ERI-rahastoista) 
tavoitteena olisi oltava muun muassa 
innovatiivinen ja älykäs taloudellinen 
muutos sekä vihreämpi ja vähähiilinen EU 
samoin kuin yhteenliitetympi unioni, jonka 
tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin 
työllisyys;

Or. ro

Tarkistus 64
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa energiantuotannon ja 
-kulutuksen merkitystä EU:n 
teollisuudenalojen kilpailukyvylle ja 
kasvihuonekaasupäästöille ja pitää siksi 
siirtymää kohti kestävää, kohtuuhintaista 
ja turvallista energiajärjestelmää, jonka 
perustavat ovat asianmukaisesti toimivat 
energian sisämarkkinat, olennaisen 
tärkeänä; toteaa, että energiasiirtymän, 
digitaalisen muutoksen, teknologisen 
innovoinnin, tutkimuksen ja kehittämisen 
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on oltava välineitä, joilla edistetään 
Euroopan teollisuuden kasvua, 
ilmastoneutraaliutta ja alueiden 
selviytymiskykyä ja kestävyyttä koskevien 
tavoitteiden saavuttamista sekä autetaan 
kehittämään maaseutualueita, torjumaan 
väestökatoa ja parantamaan 
kaupunkialueiden ilmanlaatua;

Or. es

Tarkistus 65
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU:n 
teollisuusstrategiassa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota syrjäisimpien alueiden 
erityisiin haasteisiin sisämarkkinoille 
pääsemisessä SEUT-sopimuksen 
349 artiklan mukaisesti; muistuttaa, että 
ulkoinen taloudellinen riippuvuus, 
syrjäisestä sijainnista ja 
saaristoluonteesta johtuvat 
lisäkustannukset, pieni koko ja pienet 
markkinat, toiminnan keskittyminen 
tietyille aloille ja korkea työttömyysaste 
vaikuttavat kielteisesti näiden alueiden 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 66
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 a. toivoo, että rahoituksen saanti 
taataan menettelyin, jotka takaavat entistä 
paremman joustavuuden ja 
yksinkertaistamisen ja parantavat 
hallinnollisia menettelyjä ja 
menettelyvaiheita, jotka liittyvät 
täytäntöönpanoon, sertifiointiin ja 
varmentamiseen; 

Or. it

Tarkistus 67
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman politiikkojen ja 
varojen, erityisesti oikeudenmukaiseen 
siirtymään tarkoitettujen varojen, 
täytäntöönpanossa kunkin jäsenvaltion on 
syytä suunnata kansalliset 
tukipolitiikkansa yritysten, erityisesti 
pk-yritysten, kunniallisten 
toimintatapojen edistämiseen ja 
palkitsemiseen pikemmin kuin kohdistaa 
niiden talousjärjestelmiin kuuluviin eri 
tuotantoaloihin rasitteita ja velvoitteita;

Or. it

Tarkistus 68
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 

4. korostaa sellaisen EU:n 
normihierarkian merkitystä, jossa 
strateginen suojelu on tärkeämpää kuin 
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kun se edistää oikeudenmukaista 
siirtymää vihreään energiaan, vihreitä ja 
sinisiä investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

kilpailu ja toisinaan tärkeämpää kuin 
ympäristöön liittyvät perusteet, ottaen 
kuitenkin huomioon, että on harkittava 
siirtymistä vähemmän saastuttaviin 
ratkaisuihin;

Or. fr

Tarkistus 69
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan ilman fossiilisia 
polttoaineita, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta, energia- ja 
resurssitehokkuutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla; pitää tältä osin tärkeänä Pariisin 
sopimuksessa tehtyjä sitoumuksia sekä 
EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden ja 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamista 
vuoteen 2040 mennessä;

Or. en

Tarkistus 70
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla, kiinnittäen erityistä huomiota 
paikallisiin investointi- ja 
koulutusohjelmiin itse tuotetun energian 
kulutuksen sekä uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistämisen ja 
energiatehokkuuden parantamisen 
aloilla;

Or. es

Tarkistus 71
Niyazi Kizilyürek

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla; kehottaa sen vuoksi 
helpottamaan tätä oikeudenmukaista 
siirtymää tekemällä kestäviä pitkän 
aikavälin julkisia investointeja 
reaalitalouden keskeisiin aloihin EU:n 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 72
Josianne Cutajar
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla; korostaa tässä yhteydessä, että 
julkiset hankinnat voivat olla tehokas 
keino johtaa ja edistää siirtymistä kohti 
puhtaampaa taloutta;

Or. en

Tarkistus 73
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla; pitää näin ollen tarpeellisena, 
että eri Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen yhteisrahoituksen 
kustannukset jätetään vakaus- ja 
kasvusopimuksen laskelmien 
ulkopuolelle;

Or. it
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Tarkistus 74
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella ja 
yksityisellä sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla, etenkin EU:n saarialueilla, 
syrjäisillä ja syrjäisimmillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 75
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella ja 
yksityisellä sektorilla on tärkeä tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä, sinisiä, 
digitaalisia ja kestäviä investointeja, 
kiertotaloutta sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja ilmastoriskien 
ehkäisemistä kaikilla EU:n alueilla ja 
etenkin syrjäisimmillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 76
Daniel Buda
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta olemassa 
olevia resursseja vastuullisesti 
hyödyntämällä sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja ilmastoriskien 
ehkäisemistä kaikilla EU:n alueilla;

Or. ro

Tarkistus 77
Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta ja 
digitaalisuuteen siirtymistä sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

Or. ro

Tarkistus 78
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. panee merkille, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä alueiden 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

Or. it

Tarkistus 79
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista siirtymää 
vihreään energiaan, vihreitä ja sinisiä 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien riskien 
ehkäisemistä kaikilla EU:n alueilla;

Or. es

Tarkistus 80
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
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kun se edistää oikeudenmukaista 
siirtymää vihreään energiaan, vihreitä ja 
sinisiä investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

kun se edistää reilua ja tehokasta 
energiasiirtymää, uusia innovatiivisia 
investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 81
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
oikeudenmukaisen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistää oikeudenmukaista 
siirtymää vihreään energiaan, vihreitä ja 
sinisiä investointeja, kiertotaloutta sekä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

4. palauttaa mieliin, että julkisella 
sektorilla on tärkeä uusi tehtävä 
teollisuuden ja osaamisyhteiskunnan 
kehityksen tukemisessa, kun se edistää 
kilpailukykyistä teollisuutta, kiertotaloutta 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja 
ilmastoriskien ehkäisemistä kaikilla EU:n 
alueilla;

Or. es

Tarkistus 82
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että Euroopan uuden 
teollisuusstrategian ensisijaisena 
tavoitteena olisi oltava alueiden 
tukeminen olemassa olevien 
teollisuudenalojen monipuolistamisessa, 
teollisten valmiuksien parantamisessa 
sekä investointien ja innovoinnin 



PE653.785v01-00 40/61 AM\1207478FI.docx

FI

kannustamisessa paikallisten ja 
alueellisten talouksien kestävyyden 
uudistamiseksi ja vahvistamiseksi; pitää 
myönteisenä, että Euroopan komissio on 
kiinnittänyt erityistä huomiota teollisiin ja 
innovatiivisiin alueellisiin 
ekosysteemeihin, ja pyytää, että EU:n 
teollisuusstrategialla mahdollistettaisiin 
alueiden ja alueellisten sidosryhmien 
täysimääräinen osallistuminen sen 
hallinnointiin ja täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 83
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. palauttaa mieliin, että paikkaan 
perustuva teollisuuspolitiikka 
mahdollistaa räätälöidyn lähestymistavan, 
jonka avulla voidaan kehittää olemassa 
olevia etuja, erikoisaloja ja valmiuksia, 
sekä luo olemassa oleviin suhteellisiin 
etuihin perustuvan teollisuuspolitiikan ja 
pyrkii tukemaan yrityksiä siirtymään 
huipputeknologia-aloille, jotka ovat 
tyypillisiä teollisuus 4.0 -prosessille; 
palauttaa mieliin, että paikkaan perustuva 
lähestymistapa edistää muita tekijöitä, 
kuten yhteistyötä, sopeutumiskykyä ja 
resurssienhallintavalmiuksia, ja helpottaa 
erilaisten paikallisten ja alueellisten 
elementtien vuorovaikutusta;

Or. en

Tarkistus 84
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
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4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että ERI-rahastot olisi 
kohdennettava tehokkaammin 
”kadonneisiin yrittäjiin”, kuten nuoriin, 
naisiin ja iäkkäisiin henkilöihin, joiden 
yrittäjyyspotentiaalia on edelleen 
kehitettävä; toistaa, että sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja 
eriarvoisuuden vähentämiseksi on 
ratkaisevan tärkeää parantaa näiden 
ryhmien yrittäjyysvalmiuksia tehokkaana 
työmarkkinoille osallistumisen muotona;

Or. en

Tarkistus 85
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että alueilla ja 
kunnilla on tärkeä rooli kiertotalouden 
edistämisessä jätehuollon avulla, ja 
kehottaa Euroopan komissiota tekemään 
tarvittavat investoinnit 
jätteenkäsittelylaitoksiin, jotka ottavat 
jätteet talteen ja palauttavat ne talouden 
kiertoon uusioraaka-aineina; toteaa, että 
tällä tavoin luodaan vaurautta ja 
työpaikkoja ja autetaan hillitsemään 
ilmastonmuutosta;

Or. es

Tarkistus 86
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toivoo, että kun otetaan huomioon 
julkisen sektorin merkitys, jäsenvaltioissa 
kehitetään ohjelmien ja investointien sekä 
parhaiden käytäntöjen vaihdon kautta 
sähköistä hallintoa, mukaan lukien 
yhteinen digitaalinen palveluväylä;

Or. it

Tarkistus 87
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ERI-rahastoista on 
osoitettava riittävästi määrärahoja EU:n 
koheesiopolitiikkaa varten, jotta voidaan 
edistää taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta kaikilla EU:n 
alueilla tukemalla taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen vähentämistä, 
myönteistä lähentymistä ja kestävän 
kehityksen edistämistä;

5. suhtautuu myönteisesti 
elpymisrahastoon ja seuraavan 
sukupolven EU:n välineeseen, jolla 
kehitetään vahvaa koheesiopolitiikkaa ja 
teollisuuspolitiikkaa; toteaa, että 
ERI-rahastoista on osoitettava riittävästi 
määrärahoja EU:n koheesiopolitiikkaa 
varten, jotta voidaan edistää taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
kaikilla EU:n alueilla tukemalla 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen 
vähentämistä, myönteistä lähentymistä 
sekä kestävän ja ilmastonmuutoksen 
kestävän kehityksen edistämistä; 
tunnustaa ERI-rahastojen roolin 
Euroopan alueilla taitojen ja valmiuksien 
kehittämisessä älykkään erikoistumisen, 
kiertotalouden, yrittäjyyden ja 
teollisuuteen 4.0 siirtymisen aloilla;

Or. en

Tarkistus 88
Mathilde Androuët
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ERI-rahastoista on 
osoitettava riittävästi määrärahoja EU:n 
koheesiopolitiikkaa varten, jotta voidaan 
edistää taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta kaikilla 
EU:n alueilla tukemalla taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen vähentämistä, 
myönteistä lähentymistä ja kestävän 
kehityksen edistämistä;

5. katsoo, että on tuettava EU:n 
tutkimusta ja innovointia tiede-, digitaali- 
ja energia-aloilla, ja toteaa, että tämä 
kattaa myös ydinvoima-alan tutkimuksen, 
erityisesti jätteiden kierrätyksen 
ratkaisujen osalta;

Or. fr

Tarkistus 89
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ERI-rahastoista on 
osoitettava riittävästi määrärahoja EU:n 
koheesiopolitiikkaa varten, jotta voidaan 
edistää taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta kaikilla EU:n 
alueilla tukemalla taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen vähentämistä, 
myönteistä lähentymistä ja kestävän 
kehityksen edistämistä;

5. toteaa, että ERI-rahastoista on 
osoitettava huomattavasti enemmän 
määrärahoja EU:n koheesiopolitiikkaa 
varten, jotta voidaan edistää taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
kaikilla EU:n alueilla tukemalla 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen 
vähentämistä, myönteistä lähentymistä ja 
kestävän kehityksen edistämistä sekä 
luonnon monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämistä ja tämän suuntauksen 
kääntämistä; tukee lisäksi voimakkaasti 
yhdennettyä lähestymistapaa ja kaikkien 
EU:n politiikkojen suuntaamista kohti 
ilmastoneutraalin EU:n tavoitetta vuoteen 
2040 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 90
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että ERI-rahastoista on 
osoitettava riittävästi määrärahoja EU:n 
koheesiopolitiikkaa varten, jotta voidaan 
edistää taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta kaikilla EU:n 
alueilla tukemalla taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen vähentämistä, 
myönteistä lähentymistä ja kestävän 
kehityksen edistämistä;

5. toteaa, että ERI-rahastoista on 
osoitettava riittävästi määrärahoja EU:n 
koheesiopolitiikkaa varten, jotta voidaan 
edistää taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta kaikilla EU:n 
alueilla tukemalla taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen vähentämistä, 
myönteistä lähentymistä ja kestävän 
kehityksen ja digitaalisen muutoksen 
edistämistä;

Or. en

Tarkistus 91
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

toteaa, että jos koheesiopolitiikasta 
halutaan tehdä merkittävä väline 
nykyisen kriisin ja elpymisen 
rahoittamiseksi, käytettävissä olevat varat 
väistämättä vähenevät; kehottaa näin 
ollen lisäämään huomattavasti 
koheesiopolitiikan resursseja, jotta 
voidaan vastata myös muihin 
kiireellisimpiin alueellisiin tarpeisiin, 
joita ovat muun muassa ilmaston 
lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen 
torjunta, ja siten edistää vihreän 
sopimuksen, oikeudenmukaisen siirtymän 
ja Pariisin sopimuksen tavoitteita; 
kiinnittää tässä yhteydessä huomiota 
vuosien 2008 ja 2009 kriisistä saatuihin 
kokemuksiin, jotka osoittavat, kuinka 
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paljon Euroopan vihreään sopimukseen 
kannattaa investoida;

Or. en

Tarkistus 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Lausuntoluonnos
5 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) kehottaa vahvistamaan 
tutkimusaloja tiukoilla patentteja 
suojaavilla ja teollisuusvakoilua torjuvilla 
toimintapolitiikoilla;

Or. fr

Tarkistus 93
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
5 kohta – b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

b) korostaa, että on tuettava 
kiertotalouteen liittyvää tutkimusta ja 
innovointia;

Or. fr

Tarkistus 94
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää luoda 
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yksinkertaistettu ja johdonmukainen 
rahoitusympäristö alkaen tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta aina markkinoille 
saattamiseen EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla, erityisesti 
ERI-rahastojen osalta, 
yksinkertaistamalla, yhdenmukaistamalla 
ja täydentämällä eri rahoitusvälineitä 
koskevia asetuksia ja sääntöjä; kannustaa 
luomaan synergiavaikutusta EU:n, 
kansallisen, alueellisen ja yksityisen 
rahoituksen välille teollisuusvetoisten 
innovointihankkeiden rahoittamiseksi ja 
tukemaan erityisesti hyödyntämistä ja 
vuorovaikutusta käyttäen älykkään 
erikoistumisen periaatteita ohjenuorana, 
jotta voidaan koordinoida, lisätä 
tehokkuutta ja välttää päällekkäisyyksiä;

Or. en

Tarkistus 95
Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. varoittaa, että tietyillä EU:n 
energia- ja teollisuusalan osilla on 
vakavia selviytymiseen liittyviä ia riskejä, 
ja korostaa, että EU:n vihreän politiikan 
kielteiset sosiaaliset vaikutukset etenevät 
nopeammin kuin EU:n välineet näiden 
kielteisten vaikutusten lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 96
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi 
kiinnitettävä huomiota sellaisen 
teollisuusstrategian ja -tuotannon 
säilyttämiseen ja kehittämiseen, jonka 
avulla varmistetaan Euroopan strateginen 
riippumattomuus sekä tarpeen vaatiessa 
välttämättömien tuotteiden ja laitteiden 
saatavuus ja toimitus kansalaisille 
sisämarkkinoilla;

6. panee merkille koulutustarpeen 
strategisten alojen yrityksissä tai 
kiertotalouden alalla toimivissa 
yrityksissä;

Or. fr

Tarkistus 97
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence Farreng

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla; kehottaa 
toteuttamaan lisätoimia vahvojen 
eurooppalaisten arvoketjujen 
takaamiseksi, jotta voidaan vähentää 
riippuvuutta kolmansista maista 
keskeisillä strategisilla aloilla, ja 
muistuttaa mahdollisuuksista, joita 
uusilla murroksellisen teknologian 
aloilla, kuten materiaalia lisäävällä 
valmistuksella, voi olla teollisuuden 
palauttamisessa Euroopan alueille ja 
teollisuuslaitosten 
uudelleensijoittamisessa;

Or. en
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Tarkistus 98
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus, kestävyys 
sekä tarpeen vaatiessa välttämättömien 
tuotteiden ja laitteiden saatavuus ja 
toimitus kansalaisille sisämarkkinoilla; on 
painokkaasti sitä mieltä, että on 
siirryttävä kiireellisesti lineaarisesta 
taloudesta kiertotalouteen, ja kehottaa 
komissiota aloittamaan toimintalinjojen 
muuttamisen kasvun mallista kasvun 
jälkeiseen malliin ja kestävään 
kehitykseen, jolloin talous- ja rahaliitto 
saadaan kestävälle pohjalle;

Or. en

Tarkistus 99
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla; korostaa, 
että eurooppalaisten pk-yritysten 
rahoituksen päätavoitteena on oltava 
tuontiriippuvuuden vähentäminen, 
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ympäristövaikutusten rajoittaminen 
mahdollisimman paljon ja 
korkealaatuisten turvallisten tuotteiden 
tarjonnan takaaminen;

Or. ro

Tarkistus 100
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla; muistuttaa, 
että yhteiskunnallisten yritysten olisi 
päästävä täysimääräisesti osallisiksi 
teollisuusstrategian tuloksista, koska ne 
luovat julkista arvoa ja vaikuttavat 
merkittävästi paikallisyhteisöihin, joissa 
ne harjoittavat toimintaansa;

Or. en

Tarkistus 101
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus, ottaen 
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vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

huomioon tarve vähentää korkeita 
energiaan ja sääntelyyn liittyviä 
kustannuksia, sekä tarpeen vaatiessa 
välttämättömien tuotteiden ja laitteiden 
saatavuus ja toimitus kansalaisille 
sisämarkkinoilla;

Or. es

Tarkistus 102
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla, etenkin 
keskeisillä, kuten terveystarvikkeiden, 
aloilla;

Or. es

Tarkistus 103
Niyazi Kizilyürek

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja -
tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 

6. katsoo, että covid-19-pandemiasta 
saaduista kokemuksista olisi otettava 
oppia ja EU:n olisi kiinnitettävä huomiota 
sellaisen teollisuusstrategian ja -tuotannon 
säilyttämiseen ja kehittämiseen, jonka 
avulla varmistetaan Euroopan strateginen 
riippumattomuus sekä tarpeen vaatiessa 
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kansalaisille sisämarkkinoilla; välttämättömien tuotteiden ja laitteiden 
saatavuus ja toimitus kansalaisille 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 104
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että covid-19-pandemiasta 
saadun kokemuksen perusteella EU:n 
olisi kiinnitettävä huomiota sellaisen 
teollisuusstrategian ja -tuotannon 
säilyttämiseen ja kehittämiseen, jonka 
avulla varmistetaan Euroopan strateginen 
riippumattomuus sekä tarpeen vaatiessa 
välttämättömien tuotteiden ja laitteiden 
saatavuus ja toimitus kansalaisille 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 105
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;

6. katsoo, että EU:n olisi kiinnitettävä 
huomiota sellaisen teollisuusstrategian ja 
-tuotannon säilyttämiseen ja kehittämiseen, 
jonka avulla varmistetaan Euroopan 
strateginen riippumattomuus 
geopoliittisessa kontekstissa sekä tarpeen 
vaatiessa välttämättömien tuotteiden ja 
laitteiden saatavuus ja toimitus 
kansalaisille sisämarkkinoilla;
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Or. it

Tarkistus 106
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että palvelusektorilla 
on keskeinen merkitys menestyksekkäässä 
Euroopan teollisuusstrategiassa, ja pitää 
näin ollen tarpeellisena toteuttaa 
palveluiden sisämarkkinat digitaalisia 
sisämarkkinoita koskevan strategian 
lisäksi;

Or. it

Tarkistus 107
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että Euroopan 
teollisuusstrategia ei voi olla 
menestyksekäs ilman toimivia 
sisämarkkinoita; kehottaa komissioita 
toteuttamaan ja valvomaan valtiontukiin 
ja fuusioihin liittyviä toimia, jotta 
vältetään markkinavääristymien 
ilmaantuminen keskipitkällä aikavälillä;

Or. it

Tarkistus 108
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön vahvoja mekanismeja, joilla 
lievennetään Euroopan alueille 
teollisuuden siirtämisestä aiheutuvia 
taloudellisia ja sosiaalisia 
haittavaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 109
Mathilde Androuët

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 110
Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
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jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

joilla on huono ilmanlaatu mutta jotka 
ovat sitoutuneet Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa vahvistettuun 
päästöjen vähentämiseen, korkean 
työttömyysasteen vaivaamilla taantuvilla 
teollisuusalueilla, väestökadon 
vaivaamilla alueilla ja alueidenvälisillä 
alueilla, joilla on useampia näistä 
ominaisuuksista, jotta voidaan edistää 
oikeudenmukaisen siirtymän, ilmanlaadun 
suojelun ja alueidenvälisen yhteistyön 
tavoitteiden saavuttamista sekä huolehtia 
siitä, ettei ketään jätetä jälkeen.

Or. es

Tarkistus 111
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää ympäristöä 
säästävän, oikeudenmukaisen ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävän 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista. 
kehottaa siirtymään kaikenlaisissa 
investoinneissa kohti kestäviä 
investointeja; vaatii käyttämään 
ERI-rahastoja kestävään liikkuvuuteen, 
ekoyrittäjiin, vihreään infrastruktuuriin 
ja fossiilisten polttoaineiden käytön 
vaiheittaiseen lopettamiseen, jotta ei 
aiheuteta vahinkoa ympäristölle ja 
ilmastolle;

Or. en
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Tarkistus 112
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista; 
korostaa, että koheesiopolitiikan 
toimenpideohjelmia olisi kehitettävä 
Euroopan uuden teollisuusstrategian 
mukaisesti yhdistämällä avustuksia ja 
rahoitusvälineitä investointivajeen 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 113
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotka ovat kuitenkin sitoutuneet Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa 
vahvistettuun päästöjen vähentämiseen, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

Or. es
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Tarkistus 114
Constanze Krehl

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

7. katsoo, että unionin siirtyminen 
ilmastoneutraaliin talouteen 
oikeudenmukaisesti vuoteen 2050 
mennessä edellyttää, että uuteen tai 
muutettuun teollisuustuotantoon 
kohdistuvia investointeja 
hiili-intensiivisillä alueilla tuetaan 
riittävästi oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastosta.

Or. en

Tarkistus 115
Niyazi Kizilyürek

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden, kuten 
energiaköyhyyden ja sosiaalisen 
polkumyynnin poistamisen, saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 116
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää sellaisen 
oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteiden 
saavuttamista, jossa ketään ei jätetä 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 117
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 
teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla 
tai siirtymäalueilla, jotta voidaan edistää 
oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 118
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustukea olisi ensisijaisesti 
myönnettävä uuteen tai muutettuun 

7. katsoo, että ERI-rahastojen 
rahoitustuella olisi varmistettava uuteen 
tai muutettuun teollisuustuotantoon 
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teollisuustuotantoon kohdistuviin 
investointeihin hiili-intensiivisillä alueilla, 
jotta voidaan edistää oikeudenmukaisen 
siirtymän tavoitteiden saavuttamista.

kohdistuvien investointiprioriteettien 
kattava rahoitus hiili-intensiivisillä 
alueilla, jotta voidaan edistää 
oikeudenmukaisen siirtymän tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. ro

Tarkistus 119
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että on tärkeää edistää 
synergioita Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) ja 
EU:n eri ohjelmien, nimittäin Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman, välillä, jotta 
voidaan tukea uusia innovatiivisia 
teknologioita ja ratkaisuja, joilla 
korvataan fossiilisten polttoaineiden 
käyttö;

Or. en

Tarkistus 120
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kehottaa lisäämään Euroopan 
kaupungeille myönnettävää suoraa 
rahoitusta tärkeänä elpymistä ja 
ilmastoon liittyvien kysymysten 
ratkaisemista edistävänä tekijänä;

Or. en
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Tarkistus 121
Alexandra Geese
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– on vahvasti sitä mieltä, että 
Euroopan teollisuuden tulevaisuutta 
koskevaan uuteen pitkän aikavälin 
strategiaan olisi sisällytettävä fossiilisten 
polttoaineiden asteittaista käytön 
lopettamista koskeva määräaika sekä 
siihen liittyvät suorat ja epäsuorat tuet.

Or. en

Tarkistus 122
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että unionin on Euroopan 
uutta teollisuusstrategiaa laatiessaan 
edistettävä sosiaalista vuoropuhelua ja 
otettava siihen mukaan elinkeinoelämä, 
ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt sekä 
paikallis- ja alueviranomaiset ja niihin 
liittyvät yhdistykset sekä taattava 
tiedonsaanti kaikille vammaisille 
henkilöille.

Or. es

Tarkistus 123
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
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7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti aloitteisiin, 
joita Euroopan komissio on tehnyt 
covid-19-pandemian alusta lähtien pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien 
kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja 
joita ovat muun muassa ERI-rahastojen 
käytön joustavuuden lisääminen; 
muistuttaa, että on tärkeää pitää 
pk-yrityksiä elvytysvaiheen toimenpiteiden 
tärkeimpinä edunsaajia;

Or. en

Tarkistus 124
Elżbieta Kruk

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että tulevaa 
talouskehitystä silmälläpitäen on 
byrokratian taakkaa kiireellisesti 
vähennettävä, jotta helpotetaan 
rahastojen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 125
Stelios Kympouropoulos

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että Euroopan uudessa 
teollisuusstrategiassa olisi varmistettava 
terve kilpailukyky, yhteenkuuluvuus ja 
optimaalinen työllisyys EU:n alueilla.
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Or. en


