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Amendement 1
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat een binnenlandse 
industrie een motor van groei, innovatie 
en sociaal welzijn in de EU is;

A. overwegende dat de 
gezondheidscrisis van het coronavirus een 
langdurig invloed heeft op de Europese 
economieën en niet mag worden vergeten 
bij het opstellen van toekomststrategieën, 
en dat het bijzonder belangrijk is dat de 
Europese landen de Europese 
structuurfondsen ten volle kunnen 
benutten om hun economieën opnieuw op 
te bouwen;

Or. fr

Amendement 2
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat een binnenlandse 
industrie een motor van groei, innovatie en 
sociaal welzijn in de EU is;

A. overwegende dat een binnenlandse 
industrie een motor van duurzame groei, 
innovatie en sociaal welzijn in de EU is;

Or. en

Amendement 3
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat een binnenlandse A. overwegende dat een binnenlandse 
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industrie een motor van groei, innovatie en 
sociaal welzijn in de EU is;

industrie zorgt voor ontwikkeling, 
innovatie en sociaal welzijn in de EU;

Or. en

Amendement 4
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat een binnenlandse 
industrie een motor van groei, innovatie en 
sociaal welzijn in de EU is;

A. overwegende dat een binnenlandse 
industrie een motor van groei, export, 
innovatie en sociaal welzijn in de EU is;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat een binnenlandse 
industrie een motor van groei, innovatie en 
sociaal welzijn in de EU is;

A. overwegende dat een binnenlandse 
industrie een motor van groei, innovatie en 
sociale welvaart in de EU is;

Or. en

Amendement 6
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de COVID-19-
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crisis niet alleen in Europa tot een 
onverwachte en ongekende 
sociaaleconomische crisis heeft geleid, 
maar ook op mondiale schaal; 
overwegende dat de toekomstige 
industriestrategie er primair op gericht 
moet zijn om de industriële sector nieuw 
leven in te blazen en vervolgens om de 
sector aan te passen aan de nieuwe 
uitdagingen waar de Europese Unie voor 
zal komen te staan;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie in de Unie een ongekende 
recessie heeft veroorzaakt, waarvan de 
gevolgen nog meer voelbaar zullen zijn in 
de industriële sector, waar veel 
ondernemingen ernstig verzwakt zijn of 
gedwongen zijn om te sluiten;

Or. it

Amendement 8
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de 
gezondheidscrisis van het coronavirus 
heeft aangetoond dat de-industrialisering 
destabiliserend werkt, voor langdurige 
kwetsbaarheid zorgt en tot een enorme 
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afhankelijkheid van China op gebied van 
productie heeft geleid;

Or. fr

Amendement 9
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

B. overwegende dat de 
totstandbrenging van een robuuste 
structuur van kmo’s en micro-
ondernemingen garant staat voor een 
duurzame economische dynamiek en 
diversificatie van de productie, en een 
solide territoriaal weefsel garandeert;

Or. fr

Amendement 10
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher de ruggengraat van de 
economieën van de EU-lidstaten zijn en 
moeten worden geholpen om de omslag 
naar milieuduurzaamheid te maken en 
nieuwe banen te scheppen, met volledige 
eerbiediging van de arbeidsrechten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU een cruciale rol in de industrie in de 
EU spelen en van oudsher een groot deel 
van de werkgelegenheid in de EU 
scheppen en daarmee zowel sociaal als 
economisch voor welzijn en welvaart 
zorgen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

B. overwegende dat de micro-
ondernemingen en de kmo’s van de EU 
van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

Or. it

Amendement 13
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid en de toegevoegde 
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daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

waarde in de EU creëren en daarmee 
zowel sociaal als economisch voor welzijn 
en welvaart zorgen;

Or. en

Amendement 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen; 
overwegende dat ze doorgaans hard 
worden getroffen bij crises zoals de 
huidige crisis die is veroorzaakt door de 
COVID-19-pandemie;

Or. es

Amendement 15
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen;

B. overwegende dat de kmo’s van de 
EU van oudsher een groot deel van de 
werkgelegenheid in de EU scheppen en 
daarmee zowel sociaal als economisch 
voor welzijn en welvaart zorgen door te 
innoveren en bij te dragen tot een gezonde 
concurrentie in de eengemaakte markt;

Or. en
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Amendement 16
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de nieuwe 
industriestrategie voor Europa een 
belangrijke rol zal spelen bij de 
ontwikkeling van een groenere, meer 
gedigitaliseerde en veerkrachtigere 
economie in alle Europese regio’s;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat regio’s de plaats 
zijn waar innovatieve en industriële 
ecosystemen kunnen groeien en floreren 
en waar industrie, kmo’s, 
onderzoekscentra, bij innovatie betrokken 
partijen en lokale gemeenschappen nauw 
met elkaar zijn verbonden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat specifieke 
lokale kenmerken zowel onvermijdelijk 
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als wenselijk zijn bij het versterken van de 
Europese industrie;

Or. en

Amendement 19
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
COVID-19-crisis in alle Europese regio’s 
heeft laten zien dat die in staat zijn om 
concrete en innovatieve antwoorden op 
maatschappelijke uitdagingen te geven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B sexies. overwegende dat de 
veranderende aard van geopolitieke 
spanningen en de recente COVID-19-
crisis hebben geleid tot verstoringen in 
waardeketens en de kwetsbaarheid van 
belangrijke Europese strategische 
industriële sectoren aan het licht hebben 
gebracht;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B septies. overwegende dat de 
effecten van de verplaatsing van 
industrieën zich doorgaans lokaal laten 
voelen en specifieke regio’s onevenredig 
hard raken;

Or. en

Amendement 22
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat kmo’s het hardst 
zijn geraakt door de door COVID-19 
veroorzaakte economische crisis en grote 
liquiditeitsproblemen hebben, met alle 
gevolgen van dien voor hun werkkapitaal 
en de voortzetting van hun activiteiten;

Or. en

Amendement 23
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat Europa nog 
volledige industriële autonomie moet 
bereiken en zijn strategische 
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waardeketens moet versterken;

Or. en

Amendement 24
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat met name de 
hoogtechnologische sector en de 
productie van digitale goederen en 
diensten kansen bieden voor ontwikkeling 
en economische onafhankelijkheid;

Or. fr

Amendement 25
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de milieufactor 
niet langer mag ontbreken in toekomstige 
industriële strategieën;

Or. fr

Amendement 26
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 1. wijst op de noodzaak van het 
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toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige 
transitie mogelijk maakt;

reshoren van en van 
overheidsinvesteringen in industriële 
activiteiten, in het bijzonder in 
strategische sectoren, georganiseerd door 
de lidstaten of op niveau 1 van de 
gemeenschappelijke nomenclatuur van 
territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS 1);

Or. fr

Amendement 27
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. benadrukt dat, hoewel de 
industriële toekomst van de EU gekoppeld 
is aan onder andere de beginselen van de 
Europese Green Deal, een routekaart nodig 
is die rekening houdt met de gevolgen van 
de crisis van de COVID-19-pandemie voor 
de economie en de werkgelegenheid, voor 
een nieuw groeibeleid voor de EU dat 
ondernemingen, met name kmo’s, 
belanghebbenden, regio’s en lokale 
overheden samenbrengt en een 
rechtvaardige transitie mogelijk maakt 
zonder het Europees economisch en 
productiesysteem verder te schaden;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 1. wijst erop dat de industriële 
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toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

toekomst van de EU in de eerste plaats 
gekoppeld is aan economisch herstel na de 
crisis van de pandemie en een routekaart 
voor een nieuw groeibeleid voor de EU dat 
burgers, steden en regio’s naar een gelijk 
ontwikkelingsniveau brengt en een 
rechtvaardige transitie mogelijk maakt;

Or. it

Amendement 29
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van duurzame ontwikkeling en 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
2040, om op die manier bij te dragen tot 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs, de 
duurzame-ontwikkelingsdoelen en tot de 
Europese Green Deal, een routekaart voor 
een nieuw beleid voor duurzame 
ontwikkeling voor de EU dat burgers, 
steden en regio’s samenbrengt en een 
rechtvaardige transitie mogelijk maakt; is 
er groot voorstander van om de nieuwe 
industriestrategie voor Europa volledig te 
laten aansluiten op de nieuwe Europese 
klimaatwet;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen die zijn vastgelegd in de 
Europese Green Deal, waarvoor een 
routekaart nodig is voor een nieuw 
groeibeleid voor de EU dat burgers, steden 
en regio’s samenbrengt en een 
rechtvaardige transitie mogelijk maakt 
waarbij niemand achterblijft en dat de 
cohesie tussen de regio’s bevordert door 
middel van innovatie en een nieuw 
duurzaam economisch model;

Or. es

Amendement 31
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige 
transitie mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
samen met het concurrentievermogen en 
het creëren van banen, een van de 
elementen is voor een routekaart voor een 
nieuw groeibeleid voor de EU dat burgers, 
steden en regio’s, en bedrijven 
samenbrengt in de ontwikkeling van een 
concurrerende Europese industrie op 
internationaal niveau;

Or. es

Amendement 32
Niyazi Kizilyürek
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige 
transitie mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU waarin moet worden gezorgd 
voor hoge milieu- en sociale normen, met 
name door naleving van collectieve 
overeenkomsten, inspraak van 
werknemers, het uitbannen van armoede 
en energie-efficiëntie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU, en de overgang naar een 
digitale economie, waarbij burgers, steden 
en regio’s worden samengebracht, met 
name in regio’s die een proces van 
rechtvaardige transitie doormaken, zodat 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten;

Or. en

Amendement 34
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de digitale agenda en de 
Europese Green Deal, een routekaart voor 
een nieuw groeibeleid voor de EU dat 
burgers, bedrijven, steden en regio’s, en 
met name insulaire en afgelegen regio’s, 
dichter bij elkaar brengt en een 
rechtvaardige transitie mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 35
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw beleid voor 
duurzame groei voor de EU dat burgers, 
regio’s en lidstaten samenbrengt en een 
billijke en rechtvaardige transitie mogelijk 
maakt, waarbij niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt en de voedselvoorziening 
waarborgt;

Or. ro

Amendement 37
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, steden en regio’s 
samenbrengt en een rechtvaardige transitie 
mogelijk maakt;

1. wijst erop dat de industriële 
toekomst van de EU gekoppeld is aan de 
afstemming van de economie op de 
beginselen van de Europese Green Deal, 
een routekaart voor een nieuw groeibeleid 
voor de EU dat burgers, overheden, 
bedrijven, steden en regio’s samenbrengt 
en een rechtvaardige transitie mogelijk 
maakt;

Or. ro

Amendement 38
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de lidstaten een 
kilometerheffing voor invoer moeten 
invoeren om korte en 
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intracommunautaire ketens te 
ondersteunen om zo vervuiling tegen te 
gaan, en dat zij de toeleveringsketens op 
een samenhangende manier moeten 
hervormen;

Or. fr

Amendement 39
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat het 
noodzakelijk is de toelevering te 
verzekeren wanneer er geen lokale 
oplossingen voorhanden zijn, in het 
bijzonder door het aantal 
aanvoergebieden te vergroten;

Or. fr

Amendement 40
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt dat er nog geen nieuwe 
strategie is ter vervanging van de Europa 
2020-strategie;

Or. en

Amendement 41
Raffaele Fitto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht het noodzakelijk dat de EU 
samen met de lidstaten, gezien de 
gevolgen van de crisis van de COVID-19-
pandemie, de nodige strategieën en 
maatregelen uitvoert om haar 
economisch, productie- en sociaal weefsel 
in stand te houden, met name door kmo’s 
te beschermen;

Or. it

Amendement 42
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei 
te verwezenlijken;

2. is van mening dat een verplichting 
om nationale en Europese 
ondernemingen in te schakelen in 
strategische sectoren noodzakelijk is;

Or. fr

Amendement 43
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen, de 
maakindustrie, onderzoek, onderwijs en 
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bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

her- en bijscholing de cohesie tussen alle 
regio’s van de EU moeten bevorderen en 
hen in staat moeten stellen eerlijke, 
inclusieve, gendergelijke en duurzame 
economische welvaart te verwezenlijken; 
is daarom van mening dat ook lokale 
ontwikkeling en lokale economieën 
(“Économie de proximité”) krachtig 
moeten worden ondersteund;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

2. merkt op dat investeringen in 
onderzoek en innovatie, de uitrol van 
innovatieve technologieën en 
productiemiddelen en bijscholing van 
werknemers, met name in kmo’s, de 
cohesie tussen alle regio’s van de EU 
moeten bevorderen en hen in staat moeten 
stellen eerlijke, robuuste en inclusieve 
economische groei te verwezenlijken, 
zodat ze de overgang kunnen maken en 
kunnen innoveren om op die manier 
toegang tot marktkansen te houden;

Or. en

Amendement 45
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 2. merkt op dat investeringen in 
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innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
concurrerende economische groei te 
verwezenlijken; wijst op de voorstellen 
voor innovatieve aanbestedingen en de 
noodzaak om de publiek-private 
samenwerking te bevorderen;

Or. es

Amendement 46
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

2. benadrukt dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen, met inachtneming van hun 
specifieke kenmerken en onderlinge 
verschillen, en hen in staat moeten stellen 
eerlijke, inclusieve en daadwerkelijk 
duurzame economische groei te 
verwezenlijken;

Or. it

Amendement 47
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen, samenwerking tussen 
landelijke en stedelijke gebieden op het 
vlak van innovatie moeten aanmoedigen, 
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en hen in staat moeten stellen eerlijke en 
inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

Or. ro

Amendement 48
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei 
en sociale cohesie te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 49
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. merkt op dat investeringen in 
innovatieve productiemiddelen de cohesie 
tussen alle regio’s van de EU moeten 
bevorderen en hen in staat moeten stellen 
eerlijke en inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

2. merkt op dat investeringen in 
traditionele en innovatieve 
productiemiddelen de cohesie tussen alle 
regio’s van de EU moeten bevorderen en 
hen in staat moeten stellen eerlijke en 
inclusieve economische groei te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 50
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het Europese 
bedrijfsleven, net als overheidsdiensten en 
personen, is getroffen door de COVID-19-
crisis met op middellange termijn 
gevolgen voor de gezondheid en op lange 
termijn gevolgen voor de economie die in 
acht moeten worden genomen in alle 
beleidsmaatregelen die worden vastgelegd 
door de Europese Unie; herinnert eraan 
dat de primaire industrie, de diensten-, de 
toeristische en de horecasector tot de 
sectoren behoren die het zwaarst zijn 
getroffen;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de noodzaak van een 
industriestrategie van de Unie waarin 
rekening wordt gehouden met het belang 
van de sector voor de regio’s die te maken 
hebben met de demografische uitdaging, 
investeringen worden aangemoedigd en 
de industriële ontwikkeling van die 
gebieden in de Unie wordt bevorderd;

Or. es

Amendement 52
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. dringt aan op de opbouw van 
strategische nationale medische, militaire, 
energie- en voedselvoorraden, alsook op 
de regelmatige herziening van de 
bestaande voorraden;

Or. fr

Amendement 53
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen; 
merkt op dat de ESIF een relevante rol 
kunnen spelen bij de ondersteuning van 
de digitale transitie van kmo’s, waarvan 
vele niet beschikken over de vaardigheden 
om met succes mee te gaan in de vierde 
industriële revolutie;

Or. en

Amendement 54
Niyazi Kizilyürek
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, het bereiken van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en het doel van de EU om in 2040 
klimaatneutraal te worden, alsook een EU 
die meer verbonden is en langdurige, 
duurzame werkgelegenheid tracht te 
waarborgen met volledig gegarandeerde 
arbeidsrechten;

Or. en

Amendement 55
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een ecologische transitie 
naar een groene, energie- en 
hulpbronnenefficiënte en 
koolstofemissieloze EU, alsook een EU die 
meer verbonden is en langdurige en 
duurzame werkgelegenheid tracht te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 56
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden en meer samenhangend is en 
langdurige en duurzame werkgelegenheid 
tracht te waarborgen, met name in de 
meest achtergestelde regio’s;

Or. es

Amendement 57
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen en 
het risico van ontvolking van door de 
transitie getroffen gebieden tracht te 
voorkomen;

Or. ro



PE652.349v01-00 28/61 AM\1207478NL.docx

NL

Amendement 58
Vlad-Marius Botoş

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar economische 
groei en diversificatie, een innovatieve en 
slimme economische transformatie, een 
groenere en koolstofarme EU, alsook een 
EU die meer verbonden is en langdurige en 
duurzame werkgelegenheid tracht te 
waarborgen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van micro-ondernemingen en kmo’s via 
de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

Or. it

Amendement 60
Stelios Kympouropoulos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en digitale economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid voor iedereen tracht te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 61
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie en een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

Or. en

Amendement 62
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve, slimme en op kennis 
gebaseerde economische transformatie, 
een groenere en meer concurrerende EU, 
alsook een EU die meer verbonden is en 
economische ontwikkeling tracht te 
waarborgen;

Or. es

Amendement 63
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige en duurzame 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning 
van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer 
gestreefd moet worden naar een 
innovatieve en slimme economische 
transformatie, een groenere en 
koolstofarme EU, alsook een EU die meer 
verbonden is en langdurige 
werkgelegenheid tracht te waarborgen;

Or. ro

Amendement 64
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang van de 
productie en het verbruik van energie 
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voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie en voor de emissie van 
broeikasgassen, waardoor de transitie 
naar een duurzaam, betaalbaar en veilig 
energiestelsel, dat steunt op een goed 
functionerende interne energiemarkt, 
essentieel is; geeft aan dat de 
energietransitie, de digitale transformatie, 
de technologische innovatie en onderzoek 
en ontwikkeling de motoren moeten zijn 
voor het versterken van de Europese 
industrie, het verwezenlijken van de 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit en 
het ontwikkelen van weerbaardere en 
duurzamere gebieden, en zo bijdragen tot 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden, 
de strijd tegen de ontvolking en de 
verbetering van de luchtkwaliteit in de 
grootstedelijke gebieden;

Or. es

Amendement 65
Isabel Carvalhais

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat in de 
industriestrategie van de EU bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
uitdagingen van de ultraperifere regio’s 
betreffende de toegang tot de 
eengemaakte markt, in overeenstemming 
met artikel 349 VWEU; herinnert eraan 
dat de externe economische 
afhankelijkheid, de extra kosten vanwege 
de afgelegen ligging en het insulaire 
karakter, de kleine oppervlakte en de 
kleine markten, de concentratie van 
activiteiten in sommige sectoren en de 
hoge werkloosheid van deze regio’s 
negatieve effecten hebben op hun 
economische en sociale ontwikkeling;
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Or. en

Amendement 66
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit ervoor dat de toegang tot 
financieringen word gewaarborgd door 
middel van procedures die meer 
flexibiliteit bieden en sterk vereenvoudigd 
zijn, waarbij administratieve procedures 
en procedurestappen in verband met 
uitvoering, certificering en controle 
moeten worden verbeterd; 

Or. it

Amendement 67
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat elke lidstaat bij 
de uitvoering van de beleidsmaatregelen 
en de fondsen van de Green Deal, met 
name die voor een rechtvaardige transitie, 
nationale steunmaatregelen moet nemen 
om goed gedrag bij bedrijven, met name 
kmo’s, te stimuleren en te belonen in 
plaats van de verschillende 
productiesectoren in hun economische 
stelsels te bestraffen met kosten en 
beperkingen;

Or. it
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Amendement 68
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU 
te bevorderen;

4. herhaalt dat een hiërarchie van 
Europese normen nodig is, waarbinnen 
strategische bescherming voorrang krijgt 
op mededinging en in uitzonderlijke 
gevallen ook op milieucriteria, maar dat 
tegelijkertijd moet worden nagedacht over 
de transitie naar minder vervuilende 
bronnen;

Or. fr

Amendement 69
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie zonder fossiele 
brandstoffen, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, 
energie- en hulpbronnenefficiëntie, 
beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie in 
alle regio’s van de EU te bevorderen; 
benadrukt in dit verband het belang van 
de verbintenissen uit hoofde van de 
Overeenkomst van Parijs en het bereiken 
van de klimaat- en energiedoelen van de 
EU en van een klimaatneutrale EU in 
2040;
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Or. en

Amendement 70
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen, met bijzondere nadruk op 
lokale investerings- en 
onderwijsprogramma’s om het eigen 
energieverbruik en de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen te 
bevorderen en de energie-efficiëntie te 
verbeteren;

Or. es

Amendement 71
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen; vraagt daarom om duurzame 
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langetermijninvesteringen in belangrijke 
sectoren van de reële economie op EU-
niveau om de rechtvaardige transitie te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 72
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen; onderstreept in dit verband 
dat de plaatsing van overheidsopdrachten 
een doeltreffend instrument kan zijn om 
de transitie naar een schonere economie 
te sturen en te bevorderen;

Or. en

Amendement 73
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
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aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen; acht het daarom noodzakelijk 
dat de uitgaven voor de medefinanciering 
van de diverse Europese structuur- en 
investeringsfondsen van het stabiliteits- 
en groeipact worden uitgesloten;

Or. it

Amendement 74
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare en 
particuliere sector een belangrijke nieuwe 
rol te spelen hebben bij het faciliteren van 
een rechtvaardige transitie door een groene 
en eerlijke energietransitie, groene en 
blauwe investeringen, de circulaire 
economie, en aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie in 
alle regio’s van te bevorderen, met name 
de insulaire, perifere en ultraperifere 
regio’s van de EU;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 

4. herhaalt dat de particuliere en de 
openbare sector een belangrijke rol te 
spelen hebben bij het faciliteren van een 
rechtvaardige transitie door een groene en 
eerlijke energietransitie, groene, blauwe, 
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investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

digitale en duurzame investeringen, de 
circulaire economie, en aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie te 
bevorderen in alle regio’s van de EU, en 
met name in de ultraperifere regio’s;

Or. en

Amendement 76
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen en de circulaire economie te 
bevorderen, door middel van een 
verantwoord gebruik van bestaande 
hulpbronnen en aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie in 
alle regio’s van de EU;

Or. ro

Amendement 77
Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie en de 
digitale omschakeling, en aanpassing aan 
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risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

de klimaatverandering en risicopreventie in 
alle regio’s van de EU te bevorderen;

Or. ro

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. neemt nota van het feit dat de 
openbare sector een belangrijke nieuwe rol 
te spelen heeft bij het faciliteren van een 
rechtvaardige transitie door een groene en 
eerlijke energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing van de grondgebieden aan de 
klimaatverandering en risicopreventie in 
alle regio’s van de EU te bevorderen;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
preventie van daarmee samenhangende 
risico’s in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

Or. es
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Amendement 80
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een eerlijke en doelmatige 
energietransitie, nieuwe, innovatieve 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 81
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van een rechtvaardige 
transitie door een groene en eerlijke 
energietransitie, groene en blauwe 
investeringen, de circulaire economie, en 
aanpassing aan de klimaatverandering en 
risicopreventie in alle regio’s van de EU te 
bevorderen;

4. herhaalt dat de openbare sector een 
belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij 
het faciliteren van de ontwikkeling van de 
industrie en de kennismaatschappij door 
een concurrerende industrie, de circulaire 
economie, en aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie in 
alle regio’s van de EU te bevorderen;

Or. es

Amendement 82
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het een prioriteit 
van de nieuwe industriestrategie voor 
Europa moet zijn om regio’s te 
ondersteunen bij het diversifiëren van 
bestaande industrieën, het moderniseren 
van industriële capaciteit en het 
bevorderen van investeringen en 
innovatie met het oog op de 
herontwikkeling en het weerbaarder 
maken van lokale en regionale 
economieën; is ingenomen met de focus 
die de Europese Commissie legt op 
industriële en innovatieve ecosystemen, en 
vraagt dat regio’s en belanghebbende 
regionale partijen volledig worden 
betrokken bij het beheer en de uitvoering 
van de industriestrategie van de EU;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herinnert eraan dat een 
plaatsgebonden industriebeleid het 
mogelijk maakt om bestaande voordelen, 
specialisaties en capaciteiten te 
ontwikkelen, een op het regionale of 
lokale niveau toegesneden industriebeleid 
op basis van bestaande comparatieve 
voordelen te voeren en ondernemingen te 
helpen om hightech te worden in het 
kader van Industrie 4.0; herinnert eraan 
dat een plaatsgebonden aanpak positieve 
effecten heeft op andere factoren, zoals 
samenwerking, aanpasbaarheid en 
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hulpbronnenbeheer, en de wisselwerking 
tussen verschillende lokale en regionale 
factoren vergemakkelijkt;

Or. en

Amendement 84
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de ESIF zich 
meer moeten richten op “ontbrekende 
ondernemers”, zoals jongeren, vrouwen 
en ouderen, van wie het 
ondernemerspotentieel nog niet helemaal 
is ontwikkeld; herhaalt dat om de sociale 
cohesie te vergroten en ongelijkheden te 
verminderen, het van cruciaal belang is 
om de ondernemerschapscapaciteiten van 
deze categorieën te verbeteren, als 
krachtig instrument voor hun deelname 
aan de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 85
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de belangrijke rol van de 
regio’s en de gemeenten bij de 
bevordering van de circulaire economie 
door middel van afvalbeheer, en verzoekt 
de Europese Commissie de noodzakelijke 
investeringen te doen in 
behandelingsinstallaties die afvalstoffen 
terugwinnen om ze weer in te voeren in de 
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economie als secundaire grondstoffen en 
op die manier welvaart en 
werkgelegenheid te scheppen en bij te 
dragen tot het beperken van de 
klimaatverandering;

Or. es

Amendement 86
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. pleit ervoor om, gezien het belang 
van de openbare sector, via programma’s 
en investeringen en de uitwisseling van de 
beste praktijken, het aanbod van 
elektronische overheidsdiensten in de 
lidstaten te ontwikkelen, met inbegrip van 
een centraal digitaal loket;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het cohesiebeleid van 
de EU voldoende financiering uit de ESIF 
nodig heeft om de economische, sociale en 
territoriale cohesie in alle regio’s van de 
EU te bevorderen door de economische en 
sociale verschillen te helpen terugdringen, 
positieve convergentie te bewerkstelligen 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen;

5. is ingenomen met het herstelfonds 
en het EU-instrument van de volgende 
generatie voor de ontwikkeling van een 
sterk cohesie- en industriebeleid; merkt op 
dat het cohesiebeleid van de EU voldoende 
financiering uit de ESIF nodig heeft om de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
in alle regio’s van de EU te bevorderen 
door de economische en sociale verschillen 
te helpen terugdringen, positieve 
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convergentie te bewerkstelligen en 
duurzame ontwikkeling te bevorderen; 
erkent de rol die de ESIF in de Europese 
regio’s spelen bij de ontwikkeling van 
vaardigheden en het opbouwen van 
capaciteit voor slimme specialisatie, de 
circulaire economie, ondernemerschap en 
de transitie naar Industrie 4.0;

Or. en

Amendement 88
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het cohesiebeleid van 
de EU voldoende financiering uit de ESIF 
nodig heeft om de economische, sociale 
en territoriale cohesie in alle regio’s van 
de EU te bevorderen door de economische 
en sociale verschillen te helpen 
terugdringen, positieve convergentie te 
bewerkstelligen en duurzame 
ontwikkeling te bevorderen;

5. is van mening dat Europese 
innovatie en Europees onderzoek op 
wetenschappelijk, digitaal en 
energiegebied moeten worden 
ondersteund, met inbegrip van het 
onderzoek op nucleair gebied, met name 
naar oplossingen voor de recycling van 
afval;

Or. fr

Amendement 89
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het cohesiebeleid van 
de EU voldoende financiering uit de ESIF 
nodig heeft om de economische, sociale en 
territoriale cohesie in alle regio’s van de 
EU te bevorderen door de economische en 

5. merkt op dat het cohesiebeleid van 
de EU aanzienlijk meer financiering uit de 
ESIF nodig heeft om de economische, 
sociale en territoriale cohesie in alle regio’s 
van de EU te bevorderen door de 
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sociale verschillen te helpen terugdringen, 
positieve convergentie te bewerkstelligen 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen;

economische en sociale verschillen te 
helpen terugdringen, positieve 
convergentie te bewerkstelligen en 
duurzame ontwikkeling te bevorderen; is 
groot voorstander van een geïntegreerde 
aanpak en het aanpassen van al het EU-
beleid aan het bereiken van de 
doelstelling van een klimaatneutrale EU 
in 2040;

Or. en

Amendement 90
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het cohesiebeleid van 
de EU voldoende financiering uit de ESIF 
nodig heeft om de economische, sociale en 
territoriale cohesie in alle regio’s van de 
EU te bevorderen door de economische en 
sociale verschillen te helpen terugdringen, 
positieve convergentie te bewerkstelligen 
en duurzame ontwikkeling te bevorderen;

5. merkt op dat het cohesiebeleid van 
de EU voldoende financiering uit de ESIF 
nodig heeft om de economische, sociale en 
territoriale cohesie in alle regio’s van de 
EU te bevorderen door de economische en 
sociale verschillen te helpen terugdringen, 
positieve convergentie te bewerkstelligen 
en duurzame ontwikkeling en de digitale 
transitie te bevorderen;

Or. en

Amendement 91
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat er om een 
aanzienlijke verhoging van de middelen 
nodig is wil het cohesiebeleid een 
substantieel instrument worden voor de 
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financiering van het herstel na de huidige 
crisis, die onvermijdelijk zal leiden tot een 
verminderde beschikbaarheid van 
middelen voor andere zeer dringende 
behoeften die op regionaal niveau moeten 
worden ingevuld, zoals de bestrijding van 
de opwarming van de aarde en 
klimaatverandering, om op die manier bij 
te dragen aan de tenuitvoerlegging van de 
Green Deal, een rechtvaardige transitie 
en het bereiken van de doelstellingen van 
de Overeenkomst van Parijs; wijst in dit 
verband op de lessen die zijn getrokken uit 
de crisis van 2008/2009, die laten zien hoe 
belangrijk het is om in de Europese Green 
Deal te investeren;

Or. en

Amendement 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de 
onderzoekssectoren moeten worden 
versterkt door middel van een bijzonder 
beschermend beleid inzake octrooien en 
ter bestrijding van bedrijfsspionage;

Or. fr

Amendement 93
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt aan op de ondersteuning 
van innovatie en onderzoek op het gebied 
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van de circulaire economie;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van een 
vereenvoudigd en samenhangend 
financieringslandschap op EU-, nationaal 
en regionaal niveau voor het hele traject 
vanaf O&O tot de marktaanvaarding, met 
name in het kader van de ESI-fondsen, 
hetgeen kan worden bereikt door het 
vereenvoudigen, harmoniseren en 
complementair maken van de wet- en 
regelgeving voor de verschillende 
financieringsinstrumenten; vraagt om 
synergieën tussen EU-, nationale, 
regionale en particuliere financiering 
voor innovatieprojecten van de industrie, 
ter ondersteuning van de verdere 
exploitatie daarvan en ter bevordering van 
kruisbestuivingsprocessen op basis van 
slimme-specialisatiebeginselen, die 
moeten fungeren als leidraad voor de 
algehele coördinatie, een grotere 
doelmatigheid en het voorkomen van 
dubbel werk;

Or. en

Amendement 95
Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 bis. waarschuwt dat delen van de 
energie- en industriesector van de EU zijn 
blootgesteld aan ernstige gevaren voor 
hun voortbestaan, en beklemtoont dat de 
negatieve sociale effecten van het groene 
EU-beleid zich sneller voordoen dan er 
EU-instrumenten worden ontwikkeld om 
die effecten te beperken;

Or. en

Amendement 96
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van 
essentiële producten en uitrusting voor de 
burgers wanneer daaraan behoefte is op 
de interne markt;

6. wijst op de noodzaak van opleiding 
bij bedrijven in strategische sectoren of op 
het gebied van de circulaire economie;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
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producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt; vraagt om extra inspanningen om 
sterke Europese waardeketens te 
waarborgen, zodat de afhankelijkheid van 
derde landen in belangrijke sectoren 
wordt verminderd, en herinnert aan de 
kansen die nieuwe disruptieve 
technologieën, zoals 3D-printen, kunnen 
bieden bij het terughalen van 
maakindustrieën naar Europese regio’s 
en het verplaatsen van industriële 
installaties;

Or. en

Amendement 98
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie, 
duurzaamheid, en de beschikbaarheid en 
levering van essentiële producten en 
uitrusting voor de burgers wanneer daaraan 
behoefte is op de interne markt; is 
overtuigd van de dringende noodzaak om 
onze economie om te bouwen van een 
lineaire in een circulaire economie, en 
verzoekt de Commissie om een aanvang te 
maken met het veranderen van het beleid 
door het groeiparadigma in te ruilen voor 
een paradigma van post-groei- en 
duurzame ontwikkeling, om zo de 
Economische en Monetaire Unie op een 
duurzame leest te schoeien;

Or. en
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Amendement 99
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt; benadrukt dat financiering voor 
Europese kmo’s er vooral op gericht moet 
zijn deze kmo’s minder afhankelijk van de 
invoer te maken, de milieueffecten zo veel 
mogelijk te beperken en het de aanvoer 
van veilige producten die aan hoge 
kwaliteitsnormen voldoen te waarborgen;

Or. ro

Amendement 100
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt; herinnert eraan dat sociale 
ondernemingen volledig moeten worden 
betrokken bij de uitvoering van de 
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industriestrategie, aangezien zij publieke 
waarde creëren en een essentiële impact 
hebben op de lokale gemeenschappen 
waarin ze zijn ingebed;

Or. en

Amendement 101
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie, 
waarvoor de energie- en 
regelgevingskosten, die zo hoog zijn dat ze 
moeten worden gedragen, moeten worden 
verlaagd, en de beschikbaarheid en 
levering van essentiële producten en 
uitrusting voor de burgers wanneer daaraan 
behoefte is op de interne markt;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
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wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt, met name in belangrijke sectoren 
zoals de sector van de 
gezondheidsproducten;

Or. es

Amendement 103
Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

6. is van mening dat de EU lessen 
moet trekken uit de COVID-19-crisis en 
oog moet hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

Or. en

Amendement 104
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

6. is van mening dat de EU na de 
COVID-19-pandemie oog moet hebben 
voor het behoud en de ontwikkeling van 
een industriële strategie en productie ter 
waarborging van de Europese strategische 
autonomie en de beschikbaarheid en 
levering van essentiële producten en 
uitrusting voor de burgers wanneer daaraan 
behoefte is op de interne markt;
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Or. en

Amendement 105
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie en de 
beschikbaarheid en levering van essentiële 
producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne 
markt;

6. is van mening dat de EU oog moet 
hebben voor het behoud en de 
ontwikkeling van een industriële strategie 
en productie ter waarborging van de 
Europese strategische autonomie in de 
geopolitieke context en de beschikbaarheid 
en levering van essentiële producten en 
uitrusting voor de burgers wanneer daaraan 
behoefte is op de interne markt;

Or. it

Amendement 106
Raffaele Fitto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat de dienstensector een 
cruciale rol speelt in een succesvolle 
Europese industriestrategie en is daarom 
van mening dat een interne dienstenmarkt 
tot stand moet worden gebracht, evenals 
een strategie voor een digitale interne 
markt;

Or. it

Amendement 107
Raffaele Fitto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van oordeel dat de goede 
werking van de interne markt 
onontbeerlijk is voor een succesvolle 
Europese industriestrategie; dringt er bij 
de Commissie op aan de maatregelen op 
het gebied van staatssteun en fusies uit te 
voeren en te monitoren, om te voorkomen 
dat op middellange termijn verstoringen 
in de markt ontstaan;

Or. it

Amendement 108
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om krachtige mechanismen in te stellen 
waarmee de negatieve economische en 
sociale gevolgen van de verplaatsing van 
industrieën voor Europese regio’s kunnen 
worden beperkt;

Or. en

Amendement 109
Mathilde Androuët

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 

Schrappen
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naar investeringen in nieuwe of 
hervormde industriële productie in 
koolstofintensieve regio’s om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
een rechtvaardige transitie te 
vergemakkelijken.

Or. fr

Amendement 110
Mónica Silvana González

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in regio’s met een 
hoge CO2-uitstoot en slechte 
luchtkwaliteit die zich evenwel inzetten 
om de in de Europese Green Deal 
vastgelegde emissiereductie te halen, in de 
regio’s waar de industrie in verval is 
geraakt en het werkloosheidsniveau hoog 
is, in de ontvolkte regio’s en in de 
interregionale gebieden die een 
combinatie van enkele van deze 
kenmerken vertonen, om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
een rechtvaardige transitie, de 
bescherming van het atmosferisch milieu 
en de interregionale samenwerking te 
vergemakkelijken en niemand aan zijn lot 
over te laten.

Or. es

Amendement 111
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een ecologische, 
rechtvaardige en gendergelijke transitie te 
vergemakkelijken; roept op om van elke 
investering een duurzame investering te 
maken; verlangt dat de ESI-fondsen 
worden gebruikt voor de ontwikkeling van 
duurzame mobiliteit, eco-ondernemingen 
en groene infrastructuur en het geleidelijk 
afbouwen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen om het milieu en het klimaat 
geen schade toe te brengen;

Or. en

Amendement 112
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken; benadrukt 
dat de operationele programma’s van het 
cohesiebeleid moeten worden ontwikkeld 
in overeenstemming met de nieuwe 
industriestrategie voor Europa door 
subsidies en financieringsinstrumenten 
met elkaar te combineren om de 
investeringskloof te dichten.

Or. en
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Amendement 113
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s die zich evenwel inzetten om de in 
de Europese Green Deal vastgelegde 
emissiereductie te halen, om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
een rechtvaardige transitie te 
vergemakkelijken.

Or. es

Amendement 114
Constanze Krehl

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

7. stelt dat met het oog op een 
rechtvaardige transitie naar een 
klimaatneutrale economie van de Unie in 
2050 de investeringen in nieuwe of 
hervormde industriële productie in 
koolstofintensieve regio’s deugdelijke 
financiële steun uit de fondsen voor een 
rechtvaardige transitie.

Or. en

Amendement 115
Niyazi Kizilyürek



AM\1207478NL.docx 57/61 PE652.349v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken, waaronder 
het uitbannen van energiearmoede en 
sociale dumping.

Or. en

Amendement 116
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken, zonder 
iemand aan zijn lot over te laten;

Or. en

Amendement 117
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 7. is van mening dat bij financiële 
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steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een rechtvaardige 
transitie te vergemakkelijken.

steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of hervormde 
industriële productie in koolstofintensieve 
regio’s of regio’s in transitie om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
een rechtvaardige transitie te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 118
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan 
naar investeringen in nieuwe of 
hervormde industriële productie in 
koolstofintensieve regio’s om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
een rechtvaardige transitie te 
vergemakkelijken.

7. is van mening dat bij financiële 
steun uit de ESIF een omvattende 
financiering moet worden verzekerd van 
investeringsprioriteiten in nieuwe of 
hervormde industriële productie in 
koolstofintensieve regio’s om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
een rechtvaardige transitie te 
vergemakkelijken.

Or. ro

Amendement 119
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het belang van het 
bevorderen van synergieën tussen de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) en andere 
EU-programma’s, zoals Horizon 2020, 
voor het ondersteunen van nieuwe 
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innovatieve technologieën en oplossingen 
ter vervanging van fossiele brandstoffen;

Or. en

Amendement 120
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– vraagt om meer rechtstreekse 
financiering voor Europese steden als 
belangrijke actoren bij het herstel en het 
aanpakken van klimaatproblemen;

Or. en

Amendement 121
Alexandra Geese
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – streepje 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– is sterk van mening dat de nieuwe 
langetermijnstrategie voor de Europese 
industrie duidelijk moet behelzen dat het 
gebruik van fossiele brandstoffen en de 
directe en indirecte subsidies voor dat 
gebruik geleidelijk worden afgeschaft.

Or. en

Amendement 122
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Ontwerpadvies
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Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de Unie de 
sociale dialoog moet bevorderen bij het 
opstellen van een nieuwe 
industriestrategie voor Europa en daarbij 
het bedrijfsleven, de vakbonden, de 
maatschappelijke organisaties en de 
regionale en lokale overheden en de 
verenigingen ervan moet betrekken zodat 
participatie en de toegankelijkheid van 
gegevens voor alle personen met een 
handicap worden gewaarborgd.

Or. es

Amendement 123
Josianne Cutajar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is ingenomen met de initiatieven 
die de Europese Commissie sinds het 
uitbreken van de COVID-19-pandemie 
heeft genomen om de negatieve gevolgen 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen te beperken, waaronder 
de grotere flexibiliteit bij het gebruik van 
de ESIF; herinnert eraan dat het 
belangrijk is om de maatregelen voor de 
herstelfase specifiek op kmo’s te richten.

Or. en

Amendement 124
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept de dringende 
noodzaak om de bureaucratische lasten 
van het gebruik van de fondsen te 
verminderen om het perspectief op 
toekomstige economische ontwikkeling te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 125
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de nieuwe 
industriestrategie moet zorgen voor 
eerlijke concurrentie, cohesie en optimale 
werkgelegenheid in EU-regio’s.

Or. en


