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Amendement 1
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Visum 21

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 25 maart 
2021 over het cohesiebeleid en regionale 
milieustrategieën in het kader van de 
strijd tegen de klimaatverandering11,

Schrappen

_________________
11 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0097.

Or. it

Amendement 2
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het onderzoek van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
(EIGE) van 16 oktober 2020, getiteld 
“Gender Equality Index 2020: 
Digitalisation and the future of work”1 bis,
_________________
1 bis 
https://eige.europa.eu/publications/gender
-equality-index-2020-digitalisation-and-
future-work

Or. en

Amendement 3
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
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Visum 30

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het gecombineerd plan voor 
telewerken en het klimaat van de Stad 
Brussel,

Schrappen

Or. it

Amendement 4
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Visum 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van zijn 
beleidsondersteunende afdeling 
Structuur- en Cohesiebeleid van 
30 september 2020, getiteld “EU Lagging 
Regions: state of play and future 
challenges”,

Or. en

Amendement 5
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Visum 34

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Ierse beleid voor de 
ontwikkeling van het platteland voor 
2021-2025, getiteld “Our Rural Future” 
en de nadruk die daarin wordt gelegd op 
telewerken in plattelandsgebieden,

Schrappen

Or. it
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Amendement 6
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Visum 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gezamenlijke studie van 
het Comité van de Regio’s en de 
Commissie van 2017, getiteld “Innovation 
Camp Methodology Handbook: Realising 
the potential of the Entrepreneurial 
Discovery Process for Territorial 
Innovation and Development”1 bis,
_________________
1 bis Rissola G., Kune H. and Martinez P., 
“Innovation Camp Methodology 
Handbook: Realising the potential of the 
Entrepreneurial Discovery Process for 
Territorial Innovation and Development”, 
Bureau voor publicaties van de Europese 
Unie, Luxemburg, 2017, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/ecbc234f-fccc-11e7-
b8f5-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-64631795

Or. en

Amendement 7
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Visum 35 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden van 2020, getiteld 
“Living, working and COVID-19”1 bis,
_________________
1 bis 
https://www.eurofound.europa.eu/nl/topic
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/teleworking

Or. en

Amendement 8
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Visum 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de studie van de Commissie 
van 2018, getiteld “The Geography of EU 
Discontent”1 bis,
_________________
1 bis Rodriguez-Pose, A., Poelman, H. en 
Dijkstra, L., 2018. “The Geography of EU 
Discontent”. Luxemburg: Bureau voor 
publicaties van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 9
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU ernaar 
streeft een digitaal beleid te voeren, zodat 
mensen en bedrijven een duurzame en 
welvarende digitale toekomst kunnen 
realiseren;

A. overwegende dat de EU ernaar 
streeft een doeltreffend digitaal beleid te 
voeren, zodat alle mensen en bedrijven een 
duurzame en welvarende digitale toekomst 
kunnen realiseren;

Or. pl

Amendement 10
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU ernaar 
streeft een digitaal beleid te voeren, zodat 
mensen en bedrijven een duurzame en 
welvarende digitale toekomst kunnen 
realiseren;

A. overwegende dat de EU ernaar 
streeft een digitaal beleid te voeren, zodat 
mensen en bedrijven in alle regio’s een 
duurzame en welvarende digitale toekomst 
kunnen realiseren;

Or. en

Amendement 11
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het 
concurrentievermogen van gebieden en de 
productiviteit van bedrijven niet los 
kunnen worden gezien van de 
verspreiding van communicatie- en 
digitale technologieën, en met name niet 
van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de 
doeltreffendheid van openbare en 
particuliere digitale diensten, aspecten 
waarbij sommige EU-lidstaten een 
aanzienlijke achterstand vertonen;

Or. it

Amendement 12
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in 2020 slechts 
59 % van alle huishoudens op het 
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platteland toegang had tot een 
breedbandnetwerk van de volgende 
generatie (een NGA-netwerk van 
minstens 30 Mbps), in vergelijking met 
87 % van de huishoudens in de rest van 
de EU1 bis;
_________________
1 bis Werkdocument van de diensten van de 
Commissie inzake de index van de digitale 
economie en samenleving (DESI) 2020.

Or. en

Amendement 13
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de digitale 
transformatie eerlijk en inclusief moet zijn 
en gelijkheid, levenskwaliteit, regionaal 
concurrentievermogen en de modernisering 
van de economie moet bevorderen;

B. overwegende dat de digitale 
transformatie eerlijk en inclusief moet zijn, 
kansen moet creëren en gelijkheid, 
levenskwaliteit, regionaal 
concurrentievermogen en de modernisering 
van de economie moet bevorderen;

Or. es

Amendement 14
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat er reële 
verschillen bestaan tussen de diverse 
gebieden en dat het noodzakelijk is de 
investeringen en de uitrol van 
breedbandinfrastructuur te versnellen;
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Or. it

Amendement 15
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de digitale 
transitie hand in hand moet gaan met de 
lopende groene transitie (die samen “de 
dubbele transitie” worden genoemd);

C. overwegende dat de digitale 
transitie hand in hand moet gaan met de 
lopende groene transitie (die samen “de 
dubbele transitie” worden genoemd) en dat 
de sociale dimensie van deze transitie niet 
buiten beschouwing mag worden gelaten;

Or. de

Amendement 16
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de digitale 
transitie hand in hand moet gaan met de 
lopende groene transitie (die samen “de 
dubbele transitie” worden genoemd);

C. overwegende dat de digitale 
transitie de organisatie van de ecologische 
transitie moet omvatten waarbij rekening 
wordt gehouden met het 
energieverslindende karakter van de 
digitale economie (zeldzame aardmetalen, 
beheer en gebruik van servers …), 
teneinde beide zo veel mogelijk op elkaar 
af te stemmen;

Or. fr

Amendement 17
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie



PE699.186v01-00 10/86 AM\1242008NL.docx

NL

Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat bedrijven in een 
moderne economie nieuwe 
bedrijfsmodellen invoeren in 
overeenstemming met de trends die de 
vierde industriële revolutie kenmerken en 
waarmee de moderne uitdagingen van de 
digitale en groene transformatie het hoofd 
kan worden geboden;

Or. pl

Amendement 18
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het MFK, in 
combinatie met het NGEU, het grootste 
stimuleringspakket ooit uit de EU-
begroting vormt en zal bijdragen aan het 
herstel van een groenere, digitalere en 
veerkrachtigere EU in de periode na 
COVID-19;

Or. en

Amendement 19
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het nieuwe 
cohesiebeleid de lidstaten een ongekende 
kans biedt om de digitalisering te 
bevorderen nu zij in dit kader 
minimumbedragen aan de digitale 
transitie moeten toewijzen en ervoor 
moeten zorgen dat aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan om de ontvangst 
van deze middelen mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 20
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU nog altijd 
te kampen heeft met een digitale kloof op 
het gebied van geografie, leeftijd, gender, 
opleidingsniveau, sociaal-economische 
status en inkomen, waardoor sommige 
mensen en bedrijven niet de vruchten van 
de digitale transformatie kunnen plukken;

D. overwegende dat de EU nog altijd 
te kampen heeft met een digitale kloof op 
het gebied van geografie, leeftijd, gender, 
opleidingsniveau, sociaal-economische 
status en inkomen, waardoor sommige 
mensen en bedrijven niet de vruchten van 
de digitale transformatie kunnen plukken; 
overwegende dat de digitale kloof een 
onmiskenbare rol speelt bij het verder 
vervreemd raken van “plaatsen die er niet 
toe doen”, als gevolg waarvan de 
territoriale onevenwichtigheden in de 
Unie almaar toenemen, alsmede de 
daaruit voortvloeiende economische en 
politieke instabiliteit;

Or. en

Amendement 21
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU nog altijd 
te kampen heeft met een digitale kloof op 
het gebied van geografie, leeftijd, gender, 
opleidingsniveau, sociaal-economische 
status en inkomen, waardoor sommige 
mensen en bedrijven niet de vruchten van 
de digitale transformatie kunnen plukken;

D. overwegende dat de EU nog altijd 
te kampen heeft met een digitale kloof op 
het gebied van geografie, leeftijd, gender, 
opleidingsniveau, sociaal-economische 
status en inkomen, waardoor sommige 
mensen en bedrijven niet de vruchten van 
de digitale transformatie kunnen plukken;

overwegende dat de digitale kloof vaak 
ook een oorzaak is van ontvolking en 
bijgevolg van negatieve economische en 
sociale gevolgen voor afgelegen, berg- en 
plattelandsgebieden;

Or. it

Amendement 22
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU nog altijd 
te kampen heeft met een digitale kloof op 
het gebied van geografie, leeftijd, gender, 
opleidingsniveau, sociaal-economische 
status en inkomen, waardoor sommige 
mensen en bedrijven niet de vruchten van 
de digitale transformatie kunnen plukken;

D. overwegende dat de EU nog altijd 
te kampen heeft met een digitale kloof op 
het gebied van geografie, leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau, sociaal-economische 
status en inkomen, waardoor sommige 
mensen en bedrijven niet de vruchten van 
de digitale transformatie kunnen plukken;

Or. es

Amendement 23
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat 10 % van de 
huishoudens in plattelandsgebieden 
woont in een gebied zonder vast netwerk 
en 41 % het moet stellen zonder snelle 
breedbandtechnologie; overwegende dat 
plattelands- en perifere gebieden vaak niet 
alleen te kampen hebben met een lage 
ICT-connectiviteit, maar ook met andere 
structurele problemen, zoals een gebrek 
aan infrastructuur en diensten, lage 
inkomens of een gebrek aan culturele en 
onderwijsvoorzieningen, die ertoe leiden 
dat hoogopgeleide mensen verhuizen naar 
plaatsen waar hun vooruitzichten 
rooskleuriger zijn (braindrain)1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
docs_autres_institutions/commission_eur
opeenne/swd/2020/0111/COM_SWD(2020
)0111_EN.pdf

Or. en

Amendement 24
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat afgelegen, berg- 
en plattelandsgebieden beter verbonden 
moeten worden met steden en 
grootstedelijke gebieden;

Or. it

Amendement 25
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
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namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat slechts 17 % van 
de kmo’s met succes digitale 
technologieën in de eigen activiteiten 
heeft geïntegreerd, tegenover 54 % van de 
grote ondernemingen; overwegende dat 
sommige industrieën en traditionele 
sectoren, zoals de bouw-, agrovoedings-, 
textiel- of staalsector, achterblijven bij de 
digitale transformatie1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(20
19)633171_EN.pdf

Or. en

Amendement 26
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de 
COVID-19-pandemie heeft geleid tot een 
grootschalige uitbreiding van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken 
(Telework and ICT-based mobile work – 
TICTM)14, er doorgaans meer werk is in 
steden en stedelijke centra dan in kleinere 
steden, voorsteden en plattelandsgebieden; 
overwegende dat er uitgesproken 
verschillen bestaan in de mogelijkheid om 
te telewerken tussen hoog- en laagbetaalde 
werknemers, hoofd- en handarbeiders, 
alsook tussen mannen en vrouwen15; 

E. overwegende dat, hoewel de 
COVID-19-pandemie heeft geleid tot een 
grootschalige uitbreiding van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken 
(Telework and ICT-based mobile work – 
TICTM)14, er doorgaans meer werk is in 
steden en stedelijke centra dan in kleinere 
steden, voorsteden en plattelandsgebieden 
en de gevolgen voor de concrete 
arbeidsvoorwaarden niet uitsluitend 
positief en niet voor alle groepen 
werknemers gelijk zijn; overwegende dat 
er uitgesproken verschillen bestaan in de 
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overwegende dat TICTM en de 
digitalisering van diensten een 
evenwichtiger geografische spreiding van 
de werkgelegenheid en de bevolking 
kunnen bevorderen;

mogelijkheid om te telewerken tussen 
hoog- en laagbetaalde werknemers, hoofd- 
en handarbeiders, alsook tussen mannen en 
vrouwen15; overwegende dat TICTM en de 
digitalisering van diensten onder bepaalde 
voorwaarden een evenwichtiger 
geografische spreiding van de 
werkgelegenheid en de bevolking kunnen 
bevorderen;

_________________ _________________
14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.

14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.

15 Werkdocument van de Commissie van 
mei 2020, getiteld “Teleworkability and 
the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?”.

15 Werkdocument van de Commissie van 
mei 2020, getiteld “Teleworkability and 
the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?”.

Or. de

Amendement 27
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de 
COVID-19-pandemie heeft geleid tot een 
grootschalige uitbreiding van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken 
(Telework and ICT-based mobile work – 
TICTM)14, er doorgaans meer werk is in 
steden en stedelijke centra dan in kleinere 
steden, voorsteden en plattelandsgebieden; 
overwegende dat er uitgesproken 
verschillen bestaan in de mogelijkheid om 
te telewerken tussen hoog- en 
laagbetaalde werknemers, hoofd- en 
handarbeiders, alsook tussen mannen en 
vrouwen15; overwegende dat TICTM en de 
digitalisering van diensten een 
evenwichtiger geografische spreiding van 
de werkgelegenheid en de bevolking 

E. overwegende dat, hoewel de 
COVID-19-pandemie heeft geleid tot een 
grootschalige uitbreiding van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken 
(Telework and ICT-based mobile work – 
TICTM)14, er doorgaans meer werk is in 
steden en stedelijke centra dan in kleinere 
steden, voorsteden en afgelegen, berg- en 
plattelandsgebieden; overwegende dat 
TICTM en de digitalisering van diensten 
een evenwichtiger geografische spreiding 
van de werkgelegenheid en de bevolking 
kunnen bevorderen;
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kunnen bevorderen;

_________________ _________________
14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.

14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.

15 Werkdocument van de Commissie van 
mei 2020, getiteld “Teleworkability and 
the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?”

Or. it

Amendement 28
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de 
COVID-19-pandemie heeft geleid tot een 
grootschalige uitbreiding van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken 
(Telework and ICT-based mobile work – 
TICTM)14, er doorgaans meer werk is in 
steden en stedelijke centra dan in kleinere 
steden, voorsteden en plattelandsgebieden; 
overwegende dat er uitgesproken 
verschillen bestaan in de mogelijkheid om 
te telewerken tussen hoog- en laagbetaalde 
werknemers, hoofd- en handarbeiders, 
alsook tussen mannen en vrouwen15; 
overwegende dat TICTM en de 
digitalisering van diensten een 
evenwichtiger geografische spreiding van 
de werkgelegenheid en de bevolking 
kunnen bevorderen;

E. overwegende dat, hoewel de 
COVID-19-pandemie heeft geleid tot een 
grootschalige uitbreiding van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken 
(Telework and ICT-based mobile work – 
TICTM)14, er doorgaans meer werk is in 
steden en stedelijke centra dan in kleinere 
steden, voorsteden en plattelandsgebieden; 
overwegende dat er uitgesproken 
verschillen bestaan in de mogelijkheid om 
te telewerken tussen hoog- en laagbetaalde 
werknemers, hoofd- en handarbeiders, 
alsook tussen mannen en vrouwen15; 
overwegende dat TICTM en de 
digitalisering van diensten een 
ontstedelijking kunnen bevorderen die 
gunstig is voor de leefomgeving, het 
milieu en een evenwichtiger geografische 
spreiding van de werkgelegenheid en de 
bevolking;

_________________ _________________
14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.

14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.
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15 Werkdocument van de Commissie van 
mei 2020, getiteld “Teleworkability and 
the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?”.

15 Werkdocument van de Commissie van 
mei 2020, getiteld “Teleworkability and 
the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?”.

Or. fr

Amendement 29
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de 
COVID-19-pandemie heeft geleid tot een 
grootschalige uitbreiding van telewerken 
en op ICT gebaseerd mobiel werken 
(Telework and ICT-based mobile work – 
TICTM)14, er doorgaans meer werk is in 
steden en stedelijke centra dan in kleinere 
steden, voorsteden en plattelandsgebieden; 
overwegende dat er uitgesproken 
verschillen bestaan in de mogelijkheid om 
te telewerken tussen hoog- en laagbetaalde 
werknemers, hoofd- en handarbeiders, 
alsook tussen mannen en vrouwen15; 
overwegende dat TICTM en de 
digitalisering van diensten een 
evenwichtiger geografische spreiding van 
de werkgelegenheid en de bevolking 
kunnen bevorderen;

E. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft geleid tot een grootschalige 
uitbreiding van telewerken en op ICT 
gebaseerd mobiel werken (Telework and 
ICT-based mobile work – TICTM)14, 
hetgeen de spreiding van werkplekken 
tussen stedelijke en plattelandsgebieden in 
hoge mate kan bevorderen; overwegende 
dat er nog altijd uitgesproken verschillen 
bestaan in de mogelijkheid om te 
telewerken tussen hoog- en laagbetaalde 
werknemers, hoofd- en handarbeiders, 
alsook tussen mannen en vrouwen; 
overwegende dat TICTM en de 
digitalisering van diensten een 
evenwichtiger geografische spreiding van 
de werkgelegenheid en de bevolking 
kunnen bevorderen;

_________________ _________________
14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.

14 Ontwerpconclusies van de Raad, getiteld 
“Telework in the context of remote work”, 
punt 17.

15 Werkdocument van de Commissie van 
mei 2020, getiteld “Teleworkability and 
the COVID-19 crisis: a new digital 
divide?”.

Or. en
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Amendement 30
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het ESF+ ter 
bevordering van de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten, 
investeringen in mensen en systemen op 
de gebieden werkgelegenheid, onderwijs 
en sociale inclusie moet ondersteunen, 
teneinde bij te dragen tot de economische, 
territoriale en sociale samenhang 
overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU);

Or. en

Amendement 31
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie nog duidelijker heeft gemaakt 
dat er op basis van duidelijke strategische 
lijnen moet worden geïnvesteerd in 
digitale technologie, teneinde het 
potentieel van de EU op een aantal 
fronten te ontwikkelen, waaronder 5G-
netwerken, artificiële intelligentie, 
supercomputers, digitale vaardigheden en 
big data;

Or. it
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Amendement 32
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat uit de 
dekkingsgraad van breedband in Europa 
blijkt dat er nog steeds aanzienlijke 
investeringen nodig zijn, met name in 
plattelandsgebieden;

Or. pl

Amendement 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond hoe 
belangrijk de ontwikkeling van digitale 
infrastructuur is voor de werking van 
economieën en samenlevingen ten tijde 
van dergelijke bedreigingen voor de 
gezondheidszorg, het onderwijs en het 
openbaar bestuur;

Or. pl

Amendement 34
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de 
specifieke geografische kenmerken van 
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plattelandsgebieden – die fundamenteel 
verschillen van die van stedelijke gebieden 
– het grootste obstakel vormen voor de 
invoering en ontwikkeling van digitale 
infrastructuur en technologieprojecten en 
dat deze de kosten van het opzetten van 
netwerken of het verder ontwikkelen van 
bestaande netwerken aanzienlijk 
verhogen;

Or. pl

Amendement 35
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 42 % van de EU-
bevolking volgens de Commissie nog 
steeds geen elementaire digitale 
vaardigheden heeft en 37 % van de 
werknemers nog steeds niet over 
voldoende digitale vaardigheden beschikt, 
hoewel de Europese vaardighedenagenda 
als doelstelling heeft dat 70 % van de 
volwassen bevolking van de EU tegen 
2025 ten minste elementaire digitale 
vaardigheden heeft;

F. overwegende dat 42 % van de EU-
bevolking volgens de Commissie nog 
steeds geen elementaire digitale 
vaardigheden heeft en 37 % van de 
werknemers nog steeds niet over 
voldoende digitale vaardigheden beschikt, 
hoewel de Europese vaardighedenagenda 
als doelstelling heeft dat 70 % van de 
volwassen bevolking van de EU tegen 
2025 ten minste elementaire digitale 
vaardigheden heeft; overwegende dat 
vrouwen in Europa over het algemeen 
minder vaak over gespecialiseerde digitale 
vaardigheden beschikken en minder vaak 
professioneel actief zijn in de ICT-sector; 
overwegende dat in 2019 minder dan 
25 % van de ondernemingen in de EU-27 
hun personeel ICT-trainingen heeft 
aangeboden, waarbij sprake was van 
aanzienlijke verschillen tussen de 
lidstaten1 bis;
_________________
1 bis 
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https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc
120945_policy_brief_-
_covid_and_telework_final.pdf

Or. en

Amendement 36
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 42 % van de EU-
bevolking volgens de Commissie nog 
steeds geen elementaire digitale 
vaardigheden heeft en 37 % van de 
werknemers nog steeds niet over 
voldoende digitale vaardigheden beschikt, 
hoewel de Europese vaardighedenagenda 
als doelstelling heeft dat 70 % van de 
volwassen bevolking van de EU tegen 
2025 ten minste elementaire digitale 
vaardigheden heeft;

F. overwegende dat 42 % van de EU-
bevolking volgens de Commissie nog 
steeds geen elementaire digitale 
vaardigheden heeft en 37 % van de 
werknemers nog steeds niet over 
voldoende digitale vaardigheden beschikt, 
hoewel de Europese vaardighedenagenda 
als doelstelling heeft dat 70 % van de 
volwassen bevolking van de EU tegen 
2025 ten minste elementaire digitale 
vaardigheden heeft; overwegende dat 
vrouwen onevenredig zijn 
ondervertegenwoordigd in de ICT-sector 
en slechts 17 % van de ICT-specialisten in 
de EU vrouw is;

Or. en

Amendement 37
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) de 
ruggengraat van de economie van de EU 
vormen, 99 % van alle ondernemingen in 
de EU vertegenwoordigen en werk bieden 
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aan circa honderd miljoen mensen; 
overwegende dat kmo’s goed zijn voor 
meer dan de helft van het bbp van de EU, 
en niet alleen van essentieel belang zijn 
voor de dubbele transitie van de EU naar 
een duurzame en digitale economie, maar 
ook voor het creëren van meerwaarde in 
elke sector van de economie;

Or. en

Amendement 38
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een groot aantal reeds 
bestaande problemen in 
plattelandsgebieden heeft verergerd en de 
kwetsbaarheid van deze regio’s voor het 
voetlicht heeft gebracht, met name waar 
het digitale capaciteit, de kwaliteit en 
verstrekking van gezondheidsdiensten, 
onderwijs, toegang tot breedbandinternet, 
de veerkracht van de waardeketens en 
digitale vaardigheden betreft;

Or. en

Amendement 39
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat met de nodige 
investeringen, afgelegen, berg- en 
plattelandsgebieden regionaal 
aantrekkelijker kunnen worden door de 
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toename van de digitale capaciteit, 
waardoor bedrijven meer in die gebieden 
kunnen investeren, onder meer in 
telewerken;

Or. it

Amendement 40
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat voor de 
bevordering van economische en sociale 
digitalisering in het algemeen en de 
digitalisering van industriële sectoren in 
het bijzonder ook de ontwikkeling van de 
ICT-sector en maatregelen ter 
bevordering van innovatie nodig zijn;

Or. ro

Amendement 41
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de digitalisering 
van overheidsdiensten hand in hand moet 
gaan met het recht op privacy en het recht 
op bescherming van persoonsgegevens, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de algemene verordening 
gegevensbescherming;

Or. en
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Amendement 42
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat met name 
op het gebied van start-ups nog altijd 
sprake is van een genderkloof, aangezien 
in 2020 91 % van de totale 
kapitaalinvesteringen in de Europese 
technologiesector nog steeds naar 
starterteams ging die enkel uit mannen 
bestonden1 bis;
_________________
1 bis 
https://2020.stateofeuropeantech.com/cha
pter/state-european-tech-
2020/?downloadReport

Or. en

Amendement 43
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het pakket voor 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 en de eerste beleidsdoelstelling 
daarvan, die gericht is op de 
totstandbrenging van “een competitiever 
en slimmer Europa door bevordering van 
een innovatieve en slimme economische 
transformatie en regionale ICT-
connectiviteit”16;

1. stelt vast dat de uitvoering van de 
eerste beleidsdoelstelling van het pakket 
voor het cohesiebeleid voor de 
periode 2021-2027, die gericht is op de 
totstandbrenging van een competitiever en 
slimmer Europa16, kan leiden tot een 
verkleining van de digitale kloof tussen de 
gebieden;

_________________ _________________
16 Artikel 5, lid 1, punt a), van 
Verordening (EU) 2021/1060.

16 Artikel 5, lid 1, punt a), van 
Verordening (EU) 2021/1060.
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Or. fr

Amendement 44
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het cohesiebeleid de 
toegankelijkheid van digitale netwerken 
voor burgers en bedrijven bevordert als 
een bepalende factor voor het 
concurrentievermogen van 
productiesystemen, de efficiëntie van 
markten en digitale inclusie;

Or. it

Amendement 45
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame transformatie van de 
samenleving en de economie, alsook voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Green Deal;

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame en inclusieve transformatie van 
de samenleving en de economie, alsook 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal; benadrukt dat het bestaan van een 
goede en betaalbare digitale 
infrastructuur en de ontwikkeling van de 
digitale vaardigheden van alle gebruikers 
hand in hand moeten gaan, hetgeen ook 
moet worden bevorderd door middel van 
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het flexibele en complementaire gebruik 
van verschillende steunmaatregelen en -
middelen;

Or. de

Amendement 46
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame transformatie van de 
samenleving en de economie, alsook voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Green Deal;

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame transformatie van de 
samenleving en de economie, alsook voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Green Deal en van het 
Europees digitaal decennium 2030;

Or. en

Amendement 47
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame transformatie van de 

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame transformatie van de Europese 
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samenleving en de economie, alsook voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Green Deal;

samenleving en economie;

Or. fr

Amendement 48
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame transformatie van de 
samenleving en de economie, alsook voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Green Deal;

2. wijst op de rol die het nieuwe 
cohesiebeleid kan spelen bij het bevorderen 
van de dubbele digitale en groene transitie; 
onderstreept dat de digitale en 
innovatiecomponenten van het nieuwe 
cohesiebeleid van essentieel belang zullen 
zijn voor de totstandbrenging van een 
duurzame transformatie naar een 
competitievere economie, alsook voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese Green Deal;

Or. es

Amendement 49
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat er in het kader 
van beleidsoptie 1 steun vanuit het 
EFRO-CF beschikbaar is voor lidstaten 
voor het investeren in innovatie volgens 
het concept van slimme specialisatie; 
verzoekt de nationale en regionale 
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overheden hun benadering van het 
concept van slimme specialisatie aan te 
scherpen door zich te richten op de 
domeinen en projecten die het meest 
veelbelovend zijn in termen van 
innovatiemogelijkheden en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 50
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt voorts dat, om de 
digitale transitie van de EU zo goed 
mogelijk te ondersteunen, het 
cohesiebeleid 2021-2027 moet worden 
gekenmerkt door een sterke 
complementariteit met andere Europese 
programma’s, met name Horizon Europa, 
de Connecting Europe Facility, 
Invest EU, de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit en Creatief Europa;

Or. it

Amendement 51
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt het belang van het 
concept van “slimme dorpen” bij de 
aanpak van digitale en 
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klimaatgerelateerde uitdagingen in de 
Unie, en is ingenomen met de integratie 
van dit concept in het toekomstige GLB en 
het regionaal en cohesiebeleid; pleit 
ervoor dat de lidstaten op nationaal en 
regionaal niveau het concept van slimme 
dorpen opnemen in hun cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 52
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de lidstaten uit 
hoofde van de EFRO/CF-verordening 
verplicht zijn minstens 8 % van hun 
middelen te reserveren voor investeringen 
in werkgelegenheid en groei met het oog 
op de verwezenlijking van duurzame 
stedelijke ontwikkeling; merkt in dit kader 
op dat in de verordening is bepaald dat er 
speciale aandacht moet uitgaan naar de 
aanpak van milieueffecten en 
klimaatverandering en het benutten van 
het potentieel van digitale technologieën 
ten behoeve van innovatie, zodat de 
regionale overheden hun financiële 
middelen kunnen richten op duurzame 
stedelijke ontwikkeling; betreurt het feit 
dat het nog niet mogelijk is gebleken een 
vergelijkbare toewijzing voor 
plattelandsgebieden tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 53
Andżelika Anna Możdżanowska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan ambitieuzere 
doelstellingen vast te stellen voor de 
digitale ontwikkeling van alle EU-regio’s 
en pleit voor een Europees digitaal 
actieplan voor alle regio’s met tussentijdse 
doelstellingen en maatregelen voor 2025, 
zodat tegen 2030 concrete resultaten 
kunnen worden geboekt;

4. dringt er bij de Raad en de 
Commissie op aan ambitieuzere 
doelstellingen vast te stellen voor de 
digitale ontwikkeling van alle EU-regio’s 
en pleit voor een Europees digitaal 
actieplan voor alle regio’s met specifieke 
aanbevelingen voor de EU en de lidstaten, 
zodat tegen 2030 concrete resultaten 
kunnen worden geboekt;

Or. pl

Amendement 54
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat grote publieke 
en private investeringen nog altijd nodig 
zijn om de kloof in digitale investeringen 
in Europa te dichten gezien het feit dat de 
Europese Commissie de kloof in 
investeringen ten behoeve van de digitale 
transformatie op 125 miljard EUR per 
jaar schat1 bis; maakt zich ernstig zorgen 
over het feit dat het totale bedrag van 
127 miljard EUR dat in het kader van de 
herstel- en veerkrachtfaciliteit (2021-
2026) is toegewezen aan digitale 
investeringen, nauwelijks meer is dan de 
middelen die nodig zijn voor één jaar1 ter;
_________________
1 bis Begeleidend werkdocument van de 
diensten van de Commissie “Identifying 
Europe’s recovery needs” bij de 
mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
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Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s. “Het 
moment van Europa: herstel en 
voorbereiding voor de volgende 
generatie”.
1 ter Darvas, Z., J. Scott en A. Tzaras 
(2021) “Will European Union recovery 
spending be enough to fill digital 
investment gaps?” Bruegel Blog, 20 juli.

Or. en

Amendement 55
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat bij de ontwikkeling 
van digitaliseringsprocessen rekening 
moet worden gehouden met specifieke 
regionale kenmerken en specifieke 
behoeften; herinnert eraan dat een 
uniforme aanpak het risico met zich 
brengt dat de reeds bestaande kloof tussen 
ontwikkelde en minder ontwikkelde 
regio’s en gebieden zal toenemen;

Or. en

Amendement 56
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat het van belang is de 
samenhang te waarborgen tussen de 
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talrijke op digitalisering gerichte EU-
initiatieven en -programma’s, alsmede die 
van de onderlinge synergieën en 
cohesiebeleidsinstrumenten, teneinde de 
kansen op dit gebied ten volle te kunnen 
benutten;

Or. en

Amendement 57
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat een effectief 
mobiliteitssysteem een van de absolute 
voorwaarden is voor regionale 
economische ontwikkeling, territoriale 
cohesie en de ontwikkeling van het 
regionale potentieel; wijst erop dat 
derhalve moet worden voorzien in de 
nodige financiering voor de ontwikkeling 
en het onderhoud van 
vervoersverbindingen, die de oudere 
generatie ertoe kunnen aanzetten langer 
in de landbouw te blijven en jongeren uit 
regionale centra kunnen aantrekken om 
op het platteland te werken;

Or. en

Amendement 58
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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4 ter. benadrukt dat minder ontwikkelde 
regio’s en gebieden met een 
ontwikkelingsachterstand in de EU, bij 
het waarborgen van een soepele transitie 
van hun economieën en gemeenschappen 
richting een toekomst met een 
toenemende mate van digitalisering, met 
specifieke uitdagingen te kampen hebben, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
vaardigheden, kennis, investeringen en 
governance; verzoekt de Commissie deze 
regio’s van bijstand op maat te voorzien, 
gericht op het bevorderen van 
administratieve capaciteit, kennis en 
technologische deskundigheid;

Or. en

Amendement 59
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. is verheugd dat de Raad 
zich schaart achter de Commissie, die de 
groene transitie en de digitale 
transformatie een “dubbele uitdaging” 
noemt; benadrukt het potentieel van deze 
dubbele transitie om nieuwe groene en 
digitale banen te scheppen, die nodig zijn 
voor het economisch herstel na de 
COVID-19-pandemie, en is ervan 
overtuigd dat de digitale component 
essentieel zal zijn voor het verwezenlijken 
van de ambities van de Europese Green 
Deal en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s), zoals uiteengezet in “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven”, de 
digitale strategie van de EU;
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Or. en

Amendement 60
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. benadrukt dat de 
ontwikkeling van digitale oplossingen 
moet worden ondersteund, niet alleen 
voor de preventie van klimaatrisico’s 
(bijvoorbeeld vermindering van de 
broeikasgasemissies door een efficiënt 
gebruik van digitale middelen en slimme 
innovatie), maar ook voor aanpassing aan 
de klimaatverandering, en dat hetzelfde 
geldt voor de ontwikkeling van digitale 
waarschuwingssystemen en apps om de 
negatieve gevolgen van natuurrampen 
(zoals overstromingen, 
aardverschuivingen, hittegolven, 
bosbranden enz.) voor burgers te 
verminderen;

Or. en

Amendement 61
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de toekomstige 
waarnemingspost voor het platteland 
uitgebreide en actuele gegevens over de 
digitale kloof verzamelt om de lidstaten te 

5. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de toekomstige 
waarnemingspost voor het platteland 
uitgebreide en actuele gegevens over de 
digitale kloof verzamelt om de lidstaten te 
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helpen bij het in kaart brengen van de 
behoeften van hun regio’s;

helpen bij het in kaart brengen van de 
behoeften van hun regio’s; acht het van 
fundamenteel belang dat er actuele 
gegevens beschikbaar zijn over de 
voortgang van de digitalisering in alle 
Europese regio’s en verzoekt de 
Commissie de gegevens met betrekking tot 
de index van de digitale economie en 
samenleving (DESI) op NUTS-niveau 2 te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 62
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de toekomstige 
waarnemingspost voor het platteland 
uitgebreide en actuele gegevens over de 
digitale kloof verzamelt om de lidstaten te 
helpen bij het in kaart brengen van de 
behoeften van hun regio’s;

5. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de toekomstige 
waarnemingspost voor het platteland 
uitgebreide, naar gender uitgesplitste en 
actuele gegevens over de digitale kloof 
verzamelt om de lidstaten te helpen bij het 
in kaart brengen van de behoeften van hun 
regio’s en steden;

Or. en

Amendement 63
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de toekomstige 
waarnemingspost voor het platteland 
uitgebreide en actuele gegevens over de 
digitale kloof verzamelt om de lidstaten te 

5. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de toekomstige 
waarnemingspost voor het platteland 
uitgebreide en actuele gegevens over de 
digitale kloof verzamelt om de lidstaten te 
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helpen bij het in kaart brengen van de 
behoeften van hun regio’s;

ondersteunen bij het in kaart brengen van 
de behoeften van hun regio’s;

Or. pl

Amendement 64
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt het potentieel van de 
innovatiekamp-methode voor het 
stimuleren van een ondernemingsgezind 
ontdekkingsproces op basis van openheid, 
samenwerking en inclusiviteit tussen de 
actoren binnen het quadruple helix-model 
(d.w.z. de overheid, het bedrijfsleven, de 
academische wereld en het 
maatschappelijk middenveld) in het kader 
van de onderzoeks- en 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie (RIS3); spoort de regio’s en 
steden aan te onderzoeken of de 
innovatiekamp-methode als instrument 
kan worden ingezet om de uit de digitale 
transitie voortvloeiende sociale en 
economische uitdagingen gezamenlijk en 
doeltreffend het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 65
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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5 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
digitale kloof in en tussen de lidstaten 
hardnekkig blijft; maakt zich met name 
zorgen over de digitale kloof tussen stad 
en platteland waar het de kwaliteit en 
betaalbaarheid van breedbandnetwerken 
betreft1 bis; herinnert eraan dat met name 
toekomstige investeringen vanuit het 
EFRO-CF moeten bijdragen tot de 
ontwikkeling van netwerken voor een 
hogesnelheidsinfrastructuur; benadrukt 
dat in dit kader speciale aandacht moet 
uitgaan naar plattelandsgebieden;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2021/690548/EPRS_BRI(20
21)690548_EN.pdf

Or. en

Amendement 66
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan steun en bijstand te verlenen 
aan bestaande platforms en projecten op 
het gebied van inclusieve en eerlijke 
digitalisering, teneinde alle gebieden in de 
Unie, met inbegrip van afgelegen en 
plattelandsgebieden, de 21e eeuw in te 
loodsen;

Or. en

Amendement 67
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat de digitale kloof twee 
kanten heeft, namelijk infrastructuur 
enerzijds en vaardigheden anderzijds, dat 
deze niet dezelfde oorsprong hebben en 
dat de uit te voeren beleidsmaatregelen 
bijgevolg verschillend moeten zijn en aan 
de respectieve kenmerken ervan moeten 
worden aangepast;

Or. es

Amendement 68
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat er een ernstige kloof 
bestaat tussen de digitale vaardigheden van 
volwassenen in plattelandsgebieden en 
volwassenen die woonachtig zijn in steden, 
en constateert dat die kloof met name 
gevolgen heeft voor mensen met lage 
inkomens, vrouwen en ouderen; merkt op 
dat in bepaalde lidstaten sprake is van een 
enorme digitale kloof, waardoor de 
bestaande moeilijkheden om in 
plattelandsgebieden werk te vinden nog 
verergeren; wijst erop dat deze kloof in 
rechtstreeks verband staat met een gebrek 
aan toegang tot netwerken met hoge 
capaciteit;

6. merkt op dat er een ernstige kloof 
bestaat tussen de digitale vaardigheden van 
volwassenen in afgelegen, berg- en 
plattelandsgebieden en volwassenen die 
woonachtig zijn in steden, en constateert 
dat die kloof met name gevolgen heeft voor 
mensen met lage inkomens, vrouwen en 
ouderen; merkt op dat in bepaalde lidstaten 
sprake is van een enorme digitale kloof, 
waardoor de bestaande moeilijkheden om 
in afgelegen, berg- en plattelandsgebieden 
werk te vinden nog verergeren; wijst erop 
dat deze kloof in rechtstreeks verband staat 
met een gebrek aan toegang tot netwerken 
met hoge capaciteit;

Or. it

Amendement 69
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat er een ernstige kloof 
bestaat tussen de digitale vaardigheden van 
volwassenen in plattelandsgebieden en 
volwassenen die woonachtig zijn in steden, 
en constateert dat die kloof met name 
gevolgen heeft voor mensen met lage 
inkomens, vrouwen en ouderen; merkt op 
dat in bepaalde lidstaten sprake is van een 
enorme digitale kloof, waardoor de 
bestaande moeilijkheden om in 
plattelandsgebieden werk te vinden nog 
verergeren; wijst erop dat deze kloof in 
rechtstreeks verband staat met een gebrek 
aan toegang tot netwerken met hoge 
capaciteit;

6. merkt op dat er een ernstige kloof 
bestaat tussen de digitale vaardigheden van 
volwassenen in plattelandsgebieden en 
volwassenen die woonachtig zijn in steden, 
en constateert dat die kloof met name 
gevolgen heeft voor mensen met lage 
inkomens en ouderen; merkt op dat in 
bepaalde lidstaten sprake is van een 
enorme digitale kloof, waardoor de 
bestaande moeilijkheden om in 
plattelandsgebieden werk te vinden nog 
verergeren; wijst erop dat deze kloof onder 
meer in verband staat met een gebrek aan 
toegang tot netwerken met hoge capaciteit;

Or. es

Amendement 70
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat er een ernstige kloof 
bestaat tussen de digitale vaardigheden 
van volwassenen in plattelandsgebieden 
en volwassenen die woonachtig zijn in 
steden, en constateert dat die kloof met 
name gevolgen heeft voor mensen met 
lage inkomens, vrouwen, ouderen en 
gemarginaliseerde groepen; merkt op dat 
in bepaalde lidstaten sprake is van een 
enorme digitale kloof, waardoor de 
bestaande moeilijkheden om in 
plattelandsgebieden werk te vinden nog 
verergeren; verzoekt de lidstaten te 
investeren in gerichte maatregelen op het 
gebied van bijscholing en onderwijs om 
deze digitale kloven te dichten, en 
benadrukt dat er een rechtstreeks verband 
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bestaat tussen deze kloven en het gebrek 
aan toegang tot netwerken met hoge 
capaciteit;

Or. en

Amendement 71
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is verheugd over de doelstelling 
van het digitaal-beleidsprogramma 2030 
dat erop gericht is te waarborgen dat alle 
bevolkte gebieden in de EU tegen het 
einde van dit decennium door 5G worden 
gedekt; verzoekt de Commissie als 
onderdeel van geplande wetgeving 
maatregelen te stimuleren die de uitrol 
van 5G-netwerken in plattelandsgebieden 
vergemakkelijken, met name door 
omslachtige administratieve procedures 
terug te dringen of te elimineren;

Or. en

Amendement 72
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. neemt met grote belangstelling 
kennis van het feit dat het digitaal kompas 
van de Commissie waarmee de digitale 
ambities van de EU voor 2030 concreet 
worden gemaakt, is onderverdeeld in drie 



AM\1242008NL.docx 41/86 PE699.186v01-00

NL

hoofdpunten: de digitale infrastructuur, 
de digitale transformatie van bedrijven en 
de digitalisering van overheidsdiensten; 
verzoekt de Commissie regelmatig verslag 
uit te brengen over de vorderingen op deze 
drie punten;

Or. en

Amendement 73
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is ervan overtuigd dat 
digitalisering een kans biedt om de 
levenskwaliteit te verhogen en 
onderwijskansen, het creëren van banen, 
innovatie en beter toegankelijke openbare 
diensten in plattelandsgebieden en 
achterstandsgebieden te bevorderen, en 
daarmee een rol kan spelen bij het keren 
van de ontvolkingstrends en de 
braindrain;

Or. en

Amendement 74
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 

7. benadrukt dat de aanhoudende 
digitale kloof tussen stad en platteland 
moet worden gedicht en dat het potentieel 
in de vorm van digitalisering en 
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plattelandsgebieden; connectiviteit in plattelandsgebieden moet 
worden benut door de ontwikkeling van 
een horizontale strategie; roept de 
lidstaten derhalve op middelen van het 
cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol van 
slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden en de empowerment 
van plattelandsgemeenschappen;

Or. en

Amendement 75
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden;

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden en de toepassing van 
digitale en robottechnologieën in de 
landbouw; wijst erop dat de transitie naar 
duurzame landbouw, een doelstelling voor 
2030, kan worden verwezenlijkt door 
middel van de bevordering van nieuwe 
technologieën, onderzoek en innovatie, en 
een constante overdracht van kennis naar 
het platteland;

Or. ro

Amendement 76
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de lidstaten op middelen van 7. roept de lidstaten op middelen van 
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het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden;

het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden in de vorm van 
projecten op maat die tot doel hebben de 
breedbandconnectiviteit en -
infrastructuur te bevorderen; herinnert er 
echter aan dat de 
digitaliseringsstrategieën aan de 
plattelandscontext moeten worden 
aangepast en moeten worden uitgevoerd 
met de betrokkenheid en actieve deelname 
van de plattelandsgemeenschappen zelf;

Or. en

Amendement 77
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden;

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden, waardoor de 
beschikbaarheid van en de gemakkelijke 
toegang tot diensten voor burgers, met 
name de meest kwetsbare, wordt vergroot;

Or. it

Amendement 78
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
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van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden;

en ontwikkeling van het concept van 
slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan digitalisering, 
ontwikkeling van het economische 
potentieel en meer innovatie en sociale 
inclusie in plattelandsgebieden;

Or. pl

Amendement 79
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de lidstaten op middelen van 
het cohesiebeleid in te zetten voor de uitrol 
van slimme dorpen na 2020, zodat wordt 
bijgedragen aan de digitalisering van 
plattelandsgebieden;

7. roept de lidstaten op de middelen in 
het kader van het cohesiebeleid, het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 
herstelinstrument NextGenerationEU in 
te zetten voor de uitrol van slimme dorpen 
na 2020, zodat wordt bijgedragen aan de 
digitalisering van plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 80
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de regio’s en lidstaten de 
financiering voor een beschikbare, 
betaalbare en hoogwaardige 
netwerkinfrastructuur, zoals glasvezel- en 
5G-infrastructuur, te verhogen in 
gebieden waar de marktomstandigheden 
zodanig zijn dat deze netwerken niet met 
alleen particuliere investeringen tot stand 
kunnen worden gebracht; herinnert aan 
het belang van een adequate 
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kaderregeling inzake mededinging en 
staatssteun om de uitrol van snelle 
breedbandnetwerken en 5G-
infrastructuur mogelijk te maken in alle 
steden, ongeacht hun omvang;

Or. en

Amendement 81
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de belanghebbende 
lidstaten op aan de ontwikkeling van 
slimme dorpen in afgelegen, berg- en 
plattelandsgebieden aan te moedigen;

Or. it

Amendement 82
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan ten 
volle gebruik te maken van de financiële 
middelen waarover zij beschikken via 
zowel de Europese structuur- en 
investeringsfondsen als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde achterstandsgebieden te voorzien 
van de gerichte steun die zij nodig hebben 
om de digitale kloof te overbruggen; 
verleent zijn steun aan de inspanningen 
tot het bevorderen van de digitalisering 
door het versterken van de thematische 
concentratie binnen het cohesiebeleid, 
waarbij tegelijkertijd het gebruik van 
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financieringsinstrumenten in 
samenwerking met de EIB of andere 
ontwikkelingsbanken wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 83
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen; vraagt aandacht voor het 
risico van toenemende verschillen door 
het niet adequaat verlenen van steun aan 
de meest kwetsbare gebieden, die vaak 
minder goed in staat zijn de middelen op 
doeltreffende wijze te plannen en te 
besteden, terwijl bij deze gebieden de 
behoeften het grootst zijn;

Or. en

Amendement 84
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 8. dringt er bij de lidstaten op aan 
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zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen;

zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen, onder meer steun voor de 
uitrol van netwerken met zeer hoge 
capaciteit in de vorm van voldoende 
overheidsfinanciering in gebieden die niet 
door de markt worden bediend;

Or. en

Amendement 85
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen door sectoroverschrijdende 
en alomvattende oplossingen te bieden, 
zoals slimme dorpen en innovatiehubs op 
het platteland;

Or. en

Amendement 86
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk 
gebruik te maken van de financiële 
middelen die beschikbaar zijn via zowel 
het EFRO-CF als het herstelinstrument 
NextGenerationEU, teneinde regio’s met 
een achterstand te voorzien van de gerichte 
steun die zij nodig hebben om de digitale 
kloof te overbruggen;

Or. es

Amendement 87
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof te 
overbruggen;

8. dringt er bij de lidstaten op aan 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
financiële middelen die beschikbaar zijn 
via zowel het EFRO-CF als het 
herstelinstrument NextGenerationEU, 
teneinde regio’s met een achterstand te 
voorzien van de gerichte steun die zij nodig 
hebben om de digitale kloof, met name in 
plattelandsgebieden en tussen generaties, 
te overbruggen;

Or. pl

Amendement 88
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. pleit ook voor de volledige 
uitvoering van de Connecting Europe 
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Facility (CEF), nu het nieuwe CEF-
financieringsinstrument voor 
digitalisering in combinatie met een 
grotere grensoverschrijdende digitale 
connectiviteit, een essentiële rol zal 
vervullen bij het dichten van 
economische, sociale en territoriale 
kloven, met een groot aantal nieuwe 
kansen voor de Europese regio’s tot 
gevolg, onder meer voor de 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 89
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie versneld 
over te gaan tot herziening van de 
richtsnoeren inzake staatssteun voor 
breedband zodat de lidstaten tijdig de 
beschikking hebben over duidelijke 
richtsnoeren; benadrukt dat er een 
gerichte herziening moet plaatsvinden 
teneinde een kader te waarborgen voor 
het op doeltreffende wijze bevorderen van 
de uitrol van 5G-netwerken in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 90
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. spoort de lidstaten aan er rekening 
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mee te houden dat de investeringen in 
digitalisering de groei moeten 
bewerkstelligen, in overeenstemming 
moeten zijn met de strategieën voor 
economische ontwikkeling en deel moeten 
uitmaken van het geheel aan 
communautaire 
financieringsmaatregelen, teneinde 
overlappingen te voorkomen;

Or. es

Amendement 91
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 
wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit het EFRO-CF moet bijdragen tot een 
inclusieve digitale samenleving;

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 
wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen moet bijdragen tot een 
inclusieve digitale samenleving en tot het 
bevorderen van de economische, sociale 
en territoriale cohesie in alle EU-regio’s, 
met speciale aandacht voor de minder 
ontwikkelde regio’s;

Or. en

Amendement 92
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
en economisch rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 



AM\1242008NL.docx 51/86 PE699.186v01-00

NL

wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit het EFRO-CF moet bijdragen tot een 
inclusieve digitale samenleving;

wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit het EFRO-CF moet bijdragen tot de 
ontwikkeling van het digitale potentieel en 
van innovatie in de kmo-sector, en van de 
digitale capaciteiten en competenties van 
de bevolking, en inclusie in de digitale 
samenleving moet bevorderen;

Or. pl

Amendement 93
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 
wordt achtergelaten; onderstreept dat 
steun uit het EFRO-CF moet bijdragen 
tot een inclusieve digitale samenleving;

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, dat kansen creëert 
voor de burgers zonder dat daarbij 
iemand wordt achtergelaten;

Or. es

Amendement 94
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 
wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit het EFRO-CF moet bijdragen tot een 
inclusieve digitale samenleving;

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig, duurzaam en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 
wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit het EFRO-CF moet bijdragen tot een 
inclusieve digitale samenleving;

Or. en
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Amendement 95
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 
wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit het EFRO-CF moet bijdragen tot een 
inclusieve digitale samenleving;

9. wijst op de behoefte aan een sociaal 
rechtvaardig en inclusief 
digitaliseringsproces, waarbij niemand 
wordt achtergelaten; onderstreept dat steun 
uit het EFRO-CF moet bijdragen tot een 
competitieve digitale samenleving;

Or. fr

Amendement 96
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat de digitalisering van 
overheidsdiensten hand in hand gaat met 
maatregelen die het voor burgers 
gemakkelijker maken toegang tot 
internetdiensten te krijgen, zonder 
discriminatie, beperking of inmenging; 
herinnert eraan dat een succesvolle 
digitale transitie afhankelijk is van het 
beginsel van stabiel en betaalbaar 
breedbandinternet;

Or. en

Amendement 97
Josianne Cutajar

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt de uitdagingen waar de 
perifere regio’s, met inbegrip van de 
Europese eilanden, mee te maken hebben 
op het gebied van digitale connectiviteit; 
beschouwt deze connectiviteit als een van 
de belangrijkste pijlers voor iedere 
strategie inzake de Europese eilanden; 
pleit voor aanvullende maatregelen om de 
digitale transitie voor alle lokale 
gemeenschappen inclusief te maken;

Or. en

Amendement 98
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen;

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen; vraagt aandacht 
voor het feit dat personen die geen 
toegang hebben tot digitale voorzieningen 
te maken hebben met een dubbele 
uitsluiting, omdat digitale uitsluiting tot 
problemen kan leiden bij de toegang tot 
onderwijs, de arbeidsmarkt of essentiële 
overheidsdiensten;

Or. en
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Amendement 99
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen;

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen; benadrukt dat met 
name slimme dorpen als praktische 
oplossing kunnen fungeren voor het 
drastisch verhogen van het aanbod van 
diensten in plattelandsgebieden, als 
gevolg waarvan de bestaande 
ongelijkheden kunnen worden 
teruggedrongen;

Or. en

Amendement 100
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen;

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen en afgelegen 
gebieden, die aan de hand ervan hun 
economische en sociale achterstand 
kunnen inlopen;
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Or. it

Amendement 101
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen;

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering onder bepaalde 
voorwaarden, zoals het recht niet 
bereikbaar te zijn, ook bevorderlijk kan 
zijn voor achtergestelde groepen;

Or. de

Amendement 102
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen;

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
zowel sociaal als economisch 
achtergestelde groepen;

Or. pl
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Amendement 103
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde groepen;

10. stelt met bezorgdheid vast dat door 
het toegenomen gebruik van digitale 
oplossingen en TICTM als gevolg van de 
COVID-19-pandemie de bestaande 
ongelijkheden nog groter zijn geworden 
door de digitale kloof tussen 
bevolkingsgroepen; wijst er echter op dat 
digitalisering bevorderlijk kan zijn voor 
achtergestelde en gemarginaliseerde 
groepen;

Or. en

Amendement 104
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat de COVID-19-
pandemie het belang heeft onderstreept 
van digitale oplossingen, met name 
telewerken; dringt er bij de Commissie op 
aan een richtlijn in te dienen inzake 
minimumnormen en voorwaarden voor 
eerlijk telewerk, om de gezondheid en 
veiligheid van werknemers te beschermen 
en te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden, met inbegrip van 
het vrijwillige karakter ervan, de 
eerbiediging van werktijden, verlof, het 
evenwicht tussen werk en privéleven en 
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andere digitale rechten op het werk, zoals 
het recht om offline te zijn, de 
bescherming van de privacy van 
werknemers, ook tegen toezicht op afstand 
of alle andere vormen van tracking, en 
het verbod op microchipimplantaten bij 
werknemers en op het gebruik van 
artificiële intelligentie bij 
aanwervingsprocedures, en daarbij 
rekening te houden met de 
kaderovereenkomst van de Europese 
sociale partners inzake digitalisering;

Or. en

Amendement 105
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op alle niveaus een 
genderperspectief wordt geïntegreerd, 
zodat de sociale ongelijkheden in verband 
met digitalisering worden aangepakt en de 
hieruit voortvloeiende positieve effecten 
worden versterkt;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op alle niveaus een 
genderperspectief wordt geïntegreerd, 
zodat de sociale ongelijkheden en 
discriminatie in verband met digitalisering 
en de steeds grotere rol van telewerk en 
hybride werk worden aangepakt en de 
hieruit voortvloeiende positieve effecten 
worden versterkt;

Or. de

Amendement 106
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 11. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op alle niveaus een 
genderperspectief wordt geïntegreerd, 
zodat de sociale ongelijkheden in verband 
met digitalisering worden aangepakt en de 
hieruit voortvloeiende positieve effecten 
worden versterkt;

lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin de actie wordt 
toegespitst op vrouwelijke doelgroepen die 
op digitaal gebied een achterstand 
hebben, zodat de sociale ongelijkheden in 
verband met digitalisering worden 
aangepakt en de hieruit voortvloeiende 
positieve effecten worden versterkt;

Or. fr

Amendement 107
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op alle niveaus een 
genderperspectief wordt geïntegreerd, 
zodat de sociale ongelijkheden in verband 
met digitalisering worden aangepakt en de 
hieruit voortvloeiende positieve effecten 
worden versterkt;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op alle niveaus een 
genderperspectief wordt geïntegreerd in 
combinatie met gerichte en op de praktijk 
gebaseerde maatregelen, zodat de sociale 
ongelijkheden in verband met digitalisering 
worden aangepakt en de hieruit 
voortvloeiende positieve effecten worden 
versterkt;

Or. en

Amendement 108
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op alle niveaus een 
genderperspectief wordt geïntegreerd, 
zodat de sociale ongelijkheden in verband 

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten op alle niveaus een mondiale 
strategie te ontwikkelen, zodat de sociale 
ongelijkheden in verband met digitalisering 
worden aangepakt en de hieruit 
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met digitalisering worden aangepakt en de 
hieruit voortvloeiende positieve effecten 
worden versterkt;

voortvloeiende positieve effecten worden 
versterkt;

Or. es

Amendement 109
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op alle niveaus een 
genderperspectief wordt geïntegreerd, 
zodat de sociale ongelijkheden in verband 
met digitalisering worden aangepakt en de 
hieruit voortvloeiende positieve effecten 
worden versterkt;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een mondiale strategie te 
ontwikkelen waarin op adequate wijze een 
genderperspectief wordt geïntegreerd, 
zodat de sociale ongelijkheden in verband 
met digitalisering worden aangepakt en de 
hieruit voortvloeiende positieve effecten 
worden versterkt;

Or. pl

Amendement 110
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat lokale inbreng op 
het gebied van digitalisering (zoals de 
empowerment van burgers, de 
raadpleging van betrokken 
belanghebbenden, de betrokkenheid van 
de lokale overheden), in de praktijk van 
essentieel belang is voor de juiste 
planning en succesvolle uitvoering van de 
regionale digitale strategieën;

Or. en
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Amendement 111
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om steeds specifiekere en meer 
alomvattende projecten inzake digitale 
geletterdheid op te zetten;

Or. it

Amendement 112
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een follow-up van het 
actieplan inzake e-overheid om te zorgen 
voor de efficiënte digitale transformatie 
van overheidsdiensten en -instanties in alle 
lidstaten en om maatregelen vast te stellen, 
zodat de digitale vaardigheden van 
werknemers in de overheidssector worden 
verbeterd;

12. pleit voor een follow-up van het 
actieplan inzake e-overheid om te zorgen 
voor de efficiënte digitale transformatie en 
de vermindering van de bureaucratie, 
door middel van procedures die de 
toegang van de burger tot 
overheidsdiensten in alle lidstaten 
vergemakkelijken en zorgen voor meer 
transparantie, en om maatregelen vast te 
stellen, zodat de digitale vaardigheden van 
werknemers in de overheidssector worden 
verbeterd;

Or. es

Amendement 113
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12



AM\1242008NL.docx 61/86 PE699.186v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een follow-up van het 
actieplan inzake e-overheid om te zorgen 
voor de efficiënte digitale transformatie 
van overheidsdiensten en -instanties in alle 
lidstaten en om maatregelen vast te stellen, 
zodat de digitale vaardigheden van 
werknemers in de overheidssector worden 
verbeterd;

12. pleit voor een follow-up van het 
actieplan inzake e-overheid om te zorgen 
voor de efficiënte digitale transformatie 
van overheidsdiensten en -instanties in alle 
lidstaten en om maatregelen vast te stellen, 
zodat de digitale vaardigheden van 
werknemers in de overheidssector worden 
verbeterd; benadrukt dat bij deze follow-
up rekening moet worden gehouden met 
de talrijke ervaringen die zijn opgedaan 
tijdens de COVID-19-pandemie waarin 
overheidsdiensten vrijwel uitsluitend 
online werden verleend;

Or. en

Amendement 114
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. pleit voor een follow-up van het 
actieplan inzake e-overheid om te zorgen 
voor de efficiënte digitale transformatie 
van overheidsdiensten en -instanties in alle 
lidstaten en om maatregelen vast te stellen, 
zodat de digitale vaardigheden van 
werknemers in de overheidssector worden 
verbeterd;

12. pleit voor een follow-up van het 
actieplan inzake e-overheid om te zorgen 
voor de efficiënte digitale transformatie 
van overheidsdiensten en -instanties in alle 
lidstaten en om maatregelen vast te stellen, 
zodat de digitale vaardigheden van 
werknemers in de overheidssector worden 
verbeterd; wijst erop dat de verdere 
digitale ontwikkeling van 
overheidsdiensten en bestuur een zeer 
positief effect zal hebben in de vorm van 
een vermindering van de bureaucratie en 
een hogere levenskwaliteit van burgers;

Or. pl

Amendement 115
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. stelt vast dat uit de COVID-19-
crisis is gebleken dat de uitbreiding van 
telewerken en op ICT gebaseerd mobiel 
werken (Telework and ICT-based mobile 
work – TICTM) – in zowel de private als 
de publieke sector – ervoor heeft gezorgd 
dat onze samenleving kwetsbaarder is 
geworden voor cyberaanvallen; herinnert 
eraan dat de toegang op afstand tot 
netwerken van de publieke en private 
sector nieuwe oplossingen op het gebied 
van cyberbeveiliging vergt; is derhalve 
van mening dat de EU en de lidstaten de 
onderinvestering in de cyberbeveiliging 
als topprioriteit moeten aanpakken en 
pleit er in dit kader voor dat alle 
investeringen samengaan met passende 
veiligheidsmaatregelen binnen alle cloud-
, eindpunt- en traditionele 
netwerkomgevingen;

Or. en

Amendement 116
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op snellere voortgang te boeken op het 
gebied van de digitalisering van 
overheidsdiensten, onder meer met 
betrekking tot scholen, universiteiten en 
onderzoeksinstellingen, openbaar vervoer, 
e-overheid en efficiënt bestuur;
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Or. en

Amendement 117
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven;

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van elektronische 
openbare diensten en e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven; wijst op de 
noodzaak van openbare investeringen in 
onder andere personeel, het openbare 
digitale aanbod en proactieve 
ondersteunende diensten, om een niet-
discriminerende, snelle en kwalitatief 
hoogwaardige toegang tot digitale 
openbare diensten, met inbegrip van 
gezondheidsdiensten, te waarborgen voor 
alle bevolkingsgroepen;

Or. de

Amendement 118
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
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gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven;

gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
benadrukt dat patiënten – met name 
ouderen en sociaal achtergestelde burgers 
– meer zeggenschap moeten krijgen bij 
het gebruik van digitale 
gezondheidsdiensten en dat de kloof op 
het gebied van e-vaardigheden onder 
gezondheidswerkers moet worden 
aangepakt; waarschuwt ervoor dat 
sommige mensen, zoals ouderen of sociaal 
achtergestelden, die wellicht minder goed 
in staat zijn de nodige technologieën te 
gebruiken of zich deze minder goed 
kunnen veroorloven, mogelijk 
achterblijven;

Or. en

Amendement 119
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven;

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven; wijst er in dit 
kader op dat acties op het gebied van 
onderwijs en de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden, met name in 
plattelandsgebieden, moeten worden 
bevorderd en geïntensiveerd;

Or. pl

Amendement 120
Daniel Buda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven;

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven; wijst er in dit 
kader op dat het volledige potentieel van 
nieuwe digitale hulpmiddelen, 
technologieën en oplossingen voor een 
gezonde samenleving moet worden 
ontsloten;

Or. ro

Amendement 121
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
waarschuwt ervoor dat sommige mensen, 
zoals ouderen of sociaal achtergestelden, 
die wellicht minder goed in staat zijn de 
nodige technologieën te gebruiken of zich 
deze minder goed kunnen veroorloven, 
mogelijk achterblijven;

13. merkt op dat de COVID-19-
pandemie de opkomst van e-
gezondheidsoplossingen heeft versneld; 
benadrukt dat deze tijdelijke oplossingen 
dienen ter ondersteuning van een 
geneeskunde die menselijk moet 
blijven; waarschuwt ervoor dat sommige 
mensen, zoals ouderen of sociaal 
achtergestelden, die wellicht minder goed 
in staat zijn de nodige technologieën te 
gebruiken of zich deze minder goed 
kunnen veroorloven, mogelijk 
achterblijven;

Or. fr
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Amendement 122
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. erkent dat eerlijk en sociaal 
duurzaam werk en echte 
werknemersparticipatie in het vormgeven 
van arbeidsomstandigheden belangrijker 
zijn dan ooit, zowel in digitale platforms 
als in alle andere sectoren, en dat 
werknemers democratische invloed 
moeten kunnen uitoefenen op het bestuur 
van het werk; beklemtoont dat de 
voordelen van de digitalisering breed en 
eerlijk moeten worden verdeeld en dat 
werknemers in de digitale sector dezelfde 
rechten en arbeidsomstandigheden 
moeten genieten als werknemers van 
andere sectoren; roept de Commissie op 
om een richtlijn voor te stellen over 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
rechten in de digitale economie;

Or. en

Amendement 123
Mathilde Androuët

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
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dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren;

dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren; benadrukt dat er, om de kmo’s 
te begeleiden bij dit digitaliseringsproces 
in een beveiligde context, een strategie 
voor cyberbeveiliging moet worden 
ontwikkeld die gericht is op onderzoek 
naar en ontwikkeling van soevereine 
oplossingen;

Or. fr

Amendement 124
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren;

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren; spoort de regio’s aan “op kmo’s 
gerichte innovatiestrategieën” te 
ontwikkelen in overeenstemming met hun 
“innovatiestrategieën voor slimme 
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specialisatie (RIS3)”;

Or. en

Amendement 125
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren;

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren; is van mening dat er ook 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan kmo’s en micro-ondernemingen in 
plattelands- en berggebieden;

Or. it

Amendement 126
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (kmo’s) bij het scheppen 



AM\1242008NL.docx 69/86 PE699.186v01-00

NL

werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren;

van fatsoenlijk werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat toegang tot 
financiering voor veel kleine en micro-
ondernemingen een van de meest 
nijpende problemen vormt en dat 
verschillende soorten kmo’s verschillende 
soorten ondersteuning en prikkels nodig 
hebben op EU-, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, afhankelijk van hun 
omstandigheden en van de mate waarin zij 
technologieën invoeren;

Or. en

Amendement 127
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren;

14. wijst op de belangrijke rol van 
ondernemers en kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) bij het scheppen 
van fatsoenlijk werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren;

Or. es
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Amendement 128
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s verschillende soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun omstandigheden en 
van de mate waarin zij technologieën 
invoeren;

14. wijst op de belangrijke rol van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) bij het scheppen van fatsoenlijk 
werk, duurzame groei en 
plattelandsontwikkeling, en is van mening 
dat overheidsinvesteringen via het 
cohesiebeleid en andere instrumenten 
zullen bijdragen aan betere sociale, 
economische en territoriale cohesie in alle 
EU-regio’s; benadrukt dat verschillende 
soorten kmo’s op maat gemaakte soorten 
ondersteuning en prikkels nodig hebben op 
EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
afhankelijk van hun economische 
omstandigheden en van de mate waarin zij 
technologieën invoeren;

Or. pl

Amendement 129
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. betreurt het feit dat de overgrote 
meerderheid van de kmo’s in de EU zich 
nog niet volledig achter de digitale 
transformatie heeft geschaard; verzoekt 
de Commissie erop toe te zien dat de 
lidstaten zich in hun operationele 
programma’s richten op kmo’s in 
gebieden met een achterblijvende digitale 
ontwikkeling; herinnert eraan dat 
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verschillende soorten kmo’s verschillende 
soorten ondersteuning en prikkels nodig 
hebben op EU-, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, afhankelijk van hun 
omstandigheden en van de mate waarin 
zij technologieën invoeren;

Or. en

Amendement 130
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt vast dat de e-handel enorme 
mogelijkheden biedt voor kmo’s op het 
platteland en voor lokale producenten, 
doordat deze handel hun bereik doet 
toenemen en belemmeringen wegneemt 
die het gevolg zijn van het feit dat zij zich 
in regio’s bevinden die te kampen hebben 
met ernstige en aanhoudende 
geografische of demografische 
uitdagingen; verzoekt de regio’s en 
lidstaten proefprojecten en 
digitaliseringsstrategieën te ontwikkelen 
die erop gericht zijn de e-handel 
onderdeel te maken van de 
bedrijfsmodellen van kmo’s in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 131
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. erkent de mogelijkheden die 
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digitalisering biedt voor het tot stand 
brengen van aansluitingen tussen 
ondernemingen, met name kmo’s, en 
benadrukt de positieve effecten van 
digitalisering bij de verstrekking van 
sociale diensten, zoals oplossingen voor 
slim vervoer, e-gezondheid, 
onlinebankdiensten en op maat gemaakte 
leeroplossingen voor kwetsbare 
leerlingen; herinnert eraan dat het van 
belang is tegelijkertijd onderwijs in 
digitale vaardigheden tot stand te brengen 
om te waarborgen dat niemand wordt 
achtergelaten;

Or. en

Amendement 132
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. herinnert eraan dat in de 
verordening tot vaststelling van het 
programma Digitaal Europa is bepaald 
dat de synergieën tussen dit programma 
en het EFRO-CF moeten bijdragen tot de 
ontwikkeling en versterking van regionale 
en lokale ecosystemen inzake innovatie, 
industriële transformatie en de digitale 
transformatie van de samenleving en de 
overheden;

Or. en

Amendement 133
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
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Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. wijst op het feit dat de 
Europese Rekenkamer met betrekking tot 
het EFRO-CF van mening is dat kmo’s 
innovatieve oplossingen bieden voor 
uitdagingen als klimaatverandering, een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
sociale cohesie, dat zij deze innovaties 
helpen verspreiden in de Europese 
regio’s, en dat zij hiermee van essentieel 
belang zijn voor de overgang van de EU 
naar een duurzame en digitale economie;

Or. en

Amendement 134
Rosa D’Amato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt met bezorgdheid vast dat 
zowel start-ups als gevestigde kmo’s te 
kampen hebben met een gebrek aan 
geschoolde werknemers, en benadrukt dat 
er een nijpend tekort is aan vakkrachten 
met vaardigheden op het gebied van 
digitalisering en nieuwe technologieën, 
aangezien 35 % van de beroepsbevolking 
over weinig of geen digitale vaardigheden 
beschikt; is van mening dat initiatieven in 
het leven moeten worden geroepen ter 
ondersteuning van kleine en middelgrote 
ondernemingen, die specifieke problemen 
ondervinden met het opleiden van hun 
werknemers en met het aantrekken en 
behouden van digitaal talent;

15. stelt met bezorgdheid vast dat 
zowel start-ups als gevestigde kmo’s te 
kampen hebben met een gebrek aan 
geschoolde werknemers, en benadrukt dat 
er een nijpend tekort is aan vakkrachten 
met vaardigheden op het gebied van 
digitalisering en nieuwe technologieën, 
aangezien 35 % van de beroepsbevolking 
over weinig of geen digitale vaardigheden 
beschikt; is van mening dat het nieuwe 
EFRO en de toegesneden ESF+-
programma’s in de 
programmeringsperiode 2021-2027 
ondersteuning kunnen bieden voor kleine 
en middelgrote ondernemingen die 
specifieke problemen ondervinden met het 
opleiden van hun werknemers en met het 
aantrekken en behouden van digitaal talent, 
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waarbij tegelijkertijd de bijscholings- en 
omscholingsmogelijkheden met 
betrekking tot flexibele digitale 
vaardigheden voor iedereen worden 
bevorderd (ongeacht arbeidssituatie, 
leeftijd, onderwijsniveau of beroep);

Or. en

Amendement 135
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt met bezorgdheid vast dat 
zowel start-ups als gevestigde kmo’s te 
kampen hebben met een gebrek aan 
geschoolde werknemers, en benadrukt dat 
er een nijpend tekort is aan vakkrachten 
met vaardigheden op het gebied van 
digitalisering en nieuwe technologieën, 
aangezien 35 % van de beroepsbevolking 
over weinig of geen digitale vaardigheden 
beschikt; is van mening dat initiatieven in 
het leven moeten worden geroepen ter 
ondersteuning van kleine en middelgrote 
ondernemingen, die specifieke problemen 
ondervinden met het opleiden van hun 
werknemers en met het aantrekken en 
behouden van digitaal talent;

15. stelt met bezorgdheid vast dat 
zowel start-ups als gevestigde kmo’s te 
kampen hebben met een gebrek aan 
geschoolde werknemers, en benadrukt dat 
er een nijpend tekort is aan vakkrachten 
met vaardigheden op het gebied van 
digitalisering en nieuwe technologieën, 
aangezien 35 % van de beroepsbevolking 
over weinig of geen digitale vaardigheden 
beschikt; is van mening dat initiatieven in 
het leven moeten worden geroepen ter 
ondersteuning van kleine en middelgrote 
ondernemingen, die specifieke problemen 
ondervinden met het opleiden van hun 
werknemers en met het aantrekken en 
behouden van digitaal talent; is van 
mening dat het van belang is hybride 
leermodellen te ontwikkelen zodat ook 
mensen met slechts elementaire of geen 
digitale vaardigheden toegang hebben tot 
bijscholing;

Or. en

Amendement 136
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt met bezorgdheid vast dat 
zowel start-ups als gevestigde kmo’s te 
kampen hebben met een gebrek aan 
geschoolde werknemers, en benadrukt dat 
er een nijpend tekort is aan vakkrachten 
met vaardigheden op het gebied van 
digitalisering en nieuwe technologieën, 
aangezien 35 % van de beroepsbevolking 
over weinig of geen digitale vaardigheden 
beschikt; is van mening dat initiatieven in 
het leven moeten worden geroepen ter 
ondersteuning van kleine en middelgrote 
ondernemingen, die specifieke problemen 
ondervinden met het opleiden van hun 
werknemers en met het aantrekken en 
behouden van digitaal talent;

15. stelt met bezorgdheid vast dat 
zowel start-ups als gevestigde kmo’s te 
kampen hebben met een gebrek aan 
geschoolde werknemers, en benadrukt dat 
er een nijpend tekort is aan vakkrachten 
met vaardigheden op het gebied van 
digitalisering en nieuwe technologieën, 
aangezien 35 % van de beroepsbevolking 
over weinig of geen digitale vaardigheden 
beschikt; is van mening dat initiatieven in 
het leven moeten worden geroepen ter 
ondersteuning van kleine en middelgrote 
ondernemingen, die specifieke problemen 
ondervinden met het aantrekken en 
behouden van digitaal talent, alsmede om 
onder hun personeel competenties en 
vaardigheden te ontwikkelen die vitaal 
zijn voor de moderne economie;

Or. pl

Amendement 137
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt hoe belangrijk het is het 
aantal innovatieve bedrijven te vergroten 
door toegang te garanderen tot nieuwe 
technologieën, in overeenstemming met 
Industrie 4.0-normen en normen voor een 
duurzame economie te waarborgen, 
particulier kapitaal te mobiliseren, 
menselijk kapitaal te ontwikkelen en 
initiatieven van het type “Slimme steden” 
te bevorderen;

Or. ro
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Amendement 138
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat in afgelegen, 
plattelands- en berggebieden het niveau 
van digitale geletterdheid onder jongeren 
in veel gevallen hoog is, maar dat zij, 
vanwege de achterstanden waarmee die 
gebieden kampen, voor het starten van 
hun loopbaan gedwongen zijn te 
verhuizen naar grote bewoonde centra;

Or. it

Amendement 139
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst met bezorgdheid op de 
toenemende cyberbeveiligingsrisico’s voor 
kmo’s en de overheid, en pleit voor meer 
inspanningen bij het verstrekken van 
ondersteuning in de strijd tegen hacking 
en vergelijkbare risico’s;

Or. en

Amendement 140
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat het noodzakelijk is de 
hiaten in digitale vaardigheden in de EU op 
te vullen, zodat alle mensen en bedrijven 
de digitale transformatie optimaal kunnen 
benutten; dringt aan op de geleidelijke 
uitvoering van het actieplan voor digitaal 
onderwijs 2021-2027 van de Commissie ter 
bevordering van betere digitale 
vaardigheden, waarmee relevante 
onderwijs-, opleidings- en arbeidskansen 
voor iedereen worden gewaarborgd;

16. wijst erop dat het noodzakelijk is de 
hiaten in digitale vaardigheden in de EU op 
te vullen, zodat alle mensen en bedrijven 
de digitale transformatie optimaal kunnen 
benutten; dringt aan op de geleidelijke 
uitvoering van het actieplan voor digitaal 
onderwijs 2021-2027 van de Commissie ter 
bevordering van betere digitale 
vaardigheden, waarmee relevante 
onderwijs-, opleidings- en arbeidskansen 
voor iedereen worden gewaarborgd; 
benadrukt de cruciale rol van de lidstaten 
en regionale overheden bij het 
ondersteunen van autoriteiten op het 
platteland bij hun inspanningen met 
betrekking tot de vormgeving en 
waarborging van digitale inclusie, door de 
gegevens van burgers te beschermen en 
de empowerment van burgers en lokale 
ondernemingen te bevorderen in de vorm 
van toegang tot gegevens;

Or. en

Amendement 141
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat het noodzakelijk is de 
hiaten in digitale vaardigheden in de EU op 
te vullen, zodat alle mensen en bedrijven 
de digitale transformatie optimaal kunnen 
benutten; dringt aan op de geleidelijke 
uitvoering van het actieplan voor digitaal 
onderwijs 2021-2027 van de Commissie ter 
bevordering van betere digitale 
vaardigheden, waarmee relevante 
onderwijs-, opleidings- en arbeidskansen 

16. wijst erop dat het noodzakelijk is de 
hiaten in digitale vaardigheden in de EU op 
te vullen, zodat alle mensen en bedrijven 
de digitale transformatie optimaal kunnen 
benutten; dringt aan op de geleidelijke 
uitvoering van het actieplan voor digitaal 
onderwijs 2021-2027 van de Commissie ter 
bevordering van betere digitale 
vaardigheden, waarmee relevante 
onderwijs-, opleidings- en arbeidskansen – 
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voor iedereen worden gewaarborgd; onder meer op het gebied van 
ondernemerschap – voor iedereen worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 142
Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de digitale 
vaardigheden en mediageletterdheid een 
leven lang en reeds op jonge leeftijd 
moeten worden bevorderd; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor stimulansen ter 
ondersteuning van 
onderwijsprogramma’s en -initiatieven 
voor digitale en mediageletterdheid op 
scholen, vakscholen en universiteiten;

Or. de

Amendement 143
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert aan het belang van het 
Europees Sociaal Fonds Plus voor de 
financiering van projecten die 
werknemers of werklozen helpen nieuwe 
vaardigheden te verwerven, aangezien een 
van de doelstellingen van het Fonds is 
hun nieuwe vaardigheden bij te brengen 
zodat zij kunnen doorgroeien in hun 
huidige baan (upskilling) of kunnen 
overstappen naar een andere baan 
(reskilling);
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Or. es

Amendement 144
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de aanbeveling 
in de versterkte jongerengarantie om 
mensen die werkloos zijn en geen 
onderwijs of opleiding volgen een 
beoordeling van hun digitale 
vaardigheden te laten ondergaan, en om 
hen een opleiding te laten volgen om deze 
vaardigheden te verbeteren indien er 
hiaten worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 145
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat er tussen volwassenen 
in plattelandsgebieden en volwassenen in 
steden sprake is van een ernstige kloof op 
het gebied van digitale vaardigheden; 
merkt bovendien op dat TICTM 
onevenredig veel voorkomt onder in de 
stad gevestigde, goed opgeleide 
werknemers in de dienstensector die over 
sterke digitale vaardigheden beschikken;

17. merkt op dat er tussen volwassenen 
in plattelandsgebieden en volwassenen in 
steden sprake is van een ernstige kloof op 
het gebied van digitale vaardigheden; 
merkt bovendien op dat TICTM 
onevenredig veel voorkomt onder in de 
stad gevestigde, goed opgeleide 
werknemers in de dienstensector die over 
sterke digitale vaardigheden beschikken; 
wijst op het gebrek aan mogelijkheden 
voor het opdoen van digitale 
vaardigheden in plattelandsgebieden; 
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roept de lidstaten en de Commissie op 
maatregelen vast te stellen om deze 
onevenwichtigheid te verhelpen;

Or. en

Amendement 146
Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat er tussen volwassenen 
in plattelandsgebieden en volwassenen in 
steden sprake is van een ernstige kloof op 
het gebied van digitale vaardigheden; 
merkt bovendien op dat TICTM 
onevenredig veel voorkomt onder in de 
stad gevestigde, goed opgeleide 
werknemers in de dienstensector die over 
sterke digitale vaardigheden beschikken;

17. merkt op dat er tussen volwassenen 
in plattelandsgebieden en volwassenen in 
steden sprake is van een ernstige kloof op 
het gebied van digitale vaardigheden; 
merkt bovendien op dat TICTM 
onevenredig veel voorkomt onder in de 
stad gevestigde, goed opgeleide 
werknemers in de dienstensector die over 
sterke digitale vaardigheden beschikken; 
wijst op het feit dat slimme dorpen een 
praktische oplossing kunnen bieden, 
doordat de bottom-upbenadering ten 
aanzien van digitalisering in deze 
oplossing ook digitale leermiddelen 
bestrijkt;

Or. en

Amendement 147
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat er tussen volwassenen 
in plattelandsgebieden en volwassenen in 
steden sprake is van een ernstige kloof op 
het gebied van digitale vaardigheden; 
merkt bovendien op dat TICTM 

17. merkt op dat er tussen volwassenen 
in plattelandsgebieden en volwassenen in 
steden sprake is van een ernstige kloof op 
het gebied van digitale vaardigheden, niet 
in de laatste plaats vanwege de 
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onevenredig veel voorkomt onder in de 
stad gevestigde, goed opgeleide 
werknemers in de dienstensector die over 
sterke digitale vaardigheden beschikken;

verschillende soorten werkgelegenheid die 
in steden, plattelandsgebieden, afgelegen 
gebieden en berggebieden bestaan; merkt 
bovendien op dat TICTM onevenredig veel 
voorkomt onder in de stad gevestigde, goed 
opgeleide werknemers in de dienstensector 
die over sterke digitale vaardigheden 
beschikken;

Or. it

Amendement 148
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat er tussen volwassenen 
in plattelandsgebieden en volwassenen in 
steden sprake is van een ernstige kloof op 
het gebied van digitale vaardigheden; 
merkt bovendien op dat TICTM 
onevenredig veel voorkomt onder in de 
stad gevestigde, goed opgeleide 
werknemers in de dienstensector die over 
sterke digitale vaardigheden beschikken;

17. merkt op dat er tussen personen in 
plattelandsgebieden en personen in steden 
en tussen bepaalde generaties sprake is 
van een ernstige kloof op het gebied van 
digitale vaardigheden; merkt bovendien op 
dat TICTM onevenredig veel voorkomt 
onder in de stad gevestigde, goed opgeleide 
werknemers in de dienstensector die over 
sterke digitale vaardigheden beschikken;

Or. pl

Amendement 149
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat e-vaardigheden een 
cruciale rol spelen bij het bevorderen van 
technologische verscheidenheid, met name 
in de minder ontwikkelde regio’s;

18. wijst erop dat het bevorderen en 
ontwikkelen van e-vaardigheden een 
cruciale rol speelt bij het vergroten van de 
capaciteit van de arbeidsmarkt, sociale 
inclusie bevordert en bijdraagt tot 
technologische verscheidenheid, met name 
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in plattelandsgebieden en in de minder 
ontwikkelde regio’s;

Or. pl

Amendement 150
Isabel Benjumea Benjumea, Tomislav Sokol

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat e-vaardigheden een 
cruciale rol spelen bij het bevorderen van 
technologische verscheidenheid, met name 
in de minder ontwikkelde regio’s;

18. wijst erop dat e-vaardigheden een 
cruciale rol spelen bij het bevorderen van 
technologische verscheidenheid en het 
scheppen van arbeidskansen, met name in 
de minder ontwikkelde regio’s;

Or. es

Amendement 151
Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Matteo Adinolfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt de rol die regio’s en 
steden, met hun bedrijven, start-ups en 
universiteiten, kunnen spelen bij het 
versnellen van de digitale transitie in de 
EU door de publieke en private 
investeringen in infrastructuur en 
menselijk kapitaal aanzienlijk te 
verhogen; is van mening dat het 
digitaliseringsproces moet worden 
geïntensiveerd, zowel door het versterken 
van de lokale en Europese samenwerking 
en partnerschappen als door het vergroten 
van de synergieën tussen de verschillende 
programma’s, financieringsinstrumenten 
en strategieën voor slimme specialisatie 
van de EU;
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Or. it

Amendement 152
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt vast dat het ESF+ binnen 
beleidsdoelstelling 4 in een specifieke 
doelstelling voorziet die digitale 
vaardigheden, inclusiviteit en 
opleidingsstelsels bestrijkt, onder meer 
door de validatie van niet-formeel en 
informeel leren;

Or. en

Amendement 153
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. spoort de Commissie aan haar 
inspanningen gericht op de aanpak van 
de hiaten in digitale vaardigheden op te 
voeren door via de coalitie voor digitale 
vaardigheden en banen contact op te 
nemen met alle belanghebbenden;

Or. en
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Amendement 154
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst andermaal op het feit dat 
demografische veranderingen een 
essentiële uitdaging voor de EU vormen 
en dat de aanpak ervan voorrang moet 
krijgen bij het ontwerp en de uitvoering 
van programma’s; herinnert in dit 
verband eraan dat in de verordening 
betreffende het EFRO en het 
Cohesiefonds de ondersteuning van 
stedelijke en plattelandsgebieden met 
geografische of demografische 
belemmeringen wordt aangemerkt als een 
van de belangrijkste doelstellingen voor 
het komende meerjarig financieel kader 
(2021-2027) waarbij de lidstaten 
financiële steun van de EU moeten 
toewijzen aan projecten waarmee de 
digitale ontwikkeling in de betrokken 
regio’s en de ICT-connectiviteit worden 
gesteund; herinnert er in dit kader aan 
dat er specifieke steun moet worden 
verstrekt ten behoeve van gebieden van 
NUTS-niveau 3 of clusters van lokale 
administratieve eenheden met een 
bevolkingsdichtheid van minder dan 
12,5 inwoners/km2 of met een gemiddelde 
bevolkingsafname van meer dan 1 % 
tussen 2007 en 2017, waarvoor specifieke 
regionale en nationale beoordelingen 
moeten worden opgesteld; is ingenomen 
met het nieuwe artikel in de verordening 
betreffende het EFRO en het 
Cohesiefonds waarin wordt voorzien in 
nationale plannen ter ondersteuning van 
regionale en lokale gebieden die te 
kampen hebben met een aanhoudende 
demografische neergang;

Or. en
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Amendement 155
Tonino Picula, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Nora Mebarek, 
Mónica Silvana González, Vera Tax
namens de Commissie regionale ontwikkeling
Cristina Maestre Martín De Almagro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd over het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF), over 
het feit dat dit fonds gericht is op 
opleidingen en vaardigheden, en over de 
mogelijkheden die dit fonds biedt voor 
investeringen in de sociale infrastructuur, 
zoals opleidingscentra voor betere 
arbeidskansen en hoogwaardige 
werkgelegenheid voor alle regio’s tijdens 
de transitiefase naar de doelstelling om 
uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken, en benadrukt dat er 
speciale aandacht moet uitgaan naar 
digitale vaardigheden; pleit in dit kader 
voor een beoordeling van de noodzaak en 
mogelijkheid van een JTF 2.0 met het oog 
op het aanpakken van de huidige 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 156
Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de lidstaten en de 
beheersautoriteiten de toegang van 
plattelandsgebieden tot 
NextGenerationEU-middelen en de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen te faciliteren en te 
vergemakkelijken; acht het noodzakelijk 
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dat wordt gewaarborgd dat alle betrokken 
institutionele actoren op territoriaal 
niveau nauwlettend worden gemonitord 
bij het gebruik van NextGenerationEU-
middelen en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, teneinde te 
waarborgen dat de middelen op eerlijke 
wijze tussen de regio’s worden verdeeld;

Or. en

Amendement 157
Susana Solís Pérez, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. maakt zich zorgen over het 
feit dat een groot aantal 
overheidsopdrachten voor digitale 
programma’s zal worden toegewezen in de 
vorm van oproepen tot het indienen van 
voorstellen, hetgeen ten nadele zou zijn 
van de toegang van plattelandsgebieden 
tot NextGenerationEU-middelen en de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen, aangezien zij immers 
van oudsher bij de programmering en 
besteding van EU-middelen van minder 
capaciteitsopbouw en technische bijstand 
worden voorzien;

Or. en


