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Ændringsforslag 1
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

-1. anerkender den europæiske industris 
bidrag til visionen om socioøkonomisk og 
territorial samhørighed og mener, at en 
livskraftig industri er en ufravigelig 
betingelse for økonomisk vækst og social 
stabilitet i EU’s regioner;

Or. en

Ændringsforslag 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at en EU-industripolitik for en 
globaliseret verden kun kan nå sine mål, 
hvis den tager fat på det omfang, hvori 
EU's politikker er tilpasset de fremtidige 
udfordringer, som de europæiske regioner 
og deres industrier allerede nu, men også i 
de kommende år vil komme til at stå 
overfor; understreger med hensyn hertil, at 
indvirkningerne af demografiske ændringer
samt klima- og energiændringer må 
analyseres yderligere for så vidt angår 
deres regionale dimension, idet der må 
tages hensyn til de potentielle regionale 
skævheder, som disse udfordringer vil 
kunne skabe, og som således vil påvirke 
EU-industriers ensartede vækst;

1. mener, at en EU-industripolitik for en 
globaliseret verden kun kan nå sine mål, 
hvis den tager fat på det omfang, hvori 
EU's politikker er tilpasset de fremtidige 
udfordringer, som de europæiske regioner 
og deres industrier allerede nu, men også i 
de kommende år vil komme til at stå 
overfor, og kun i den udstrækning de 
respektive EU-politikker fører til øget 
effektivitet og konkurrenceevne for 
SMV’er, som er de vigtigste aktører i 
europæisk industri; understreger med 
hensyn hertil, at indvirkningerne af 
demografiske ændringer, klima- og 
energiændringer samt ændringer i de 
globale, regionale og lokale økonomiske 
strukturer må analyseres yderligere for så 
vidt angår deres regionale dimension, idet 
der må tages hensyn til de potentielle 
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regionale skævheder, som disse 
udfordringer vil kunne skabe, og som 
således vil påvirke EU-industriers 
ensartede vækst og de 
gennemførelsespolitikker, der er 
nødvendige for balancen i den 
økonomiske vækst i EU;

Or. ro

Ændringsforslag 3
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at en EU-industripolitik for en 
globaliseret verden kun kan nå sine mål,
hvis den tager fat på det omfang, hvori 
EU's politikker er tilpasset de fremtidige 
udfordringer, som de europæiske regioner 
og deres industrier allerede nu, men også i 
de kommende år vil komme til at stå 
overfor; understreger med hensyn hertil, at 
indvirkningerne af demografiske ændringer 
samt klima- og energiændringer må 
analyseres yderligere for så vidt angår 
deres regionale dimension, idet der må 
tages hensyn til de potentielle regionale 
skævheder, som disse udfordringer vil 
kunne skabe, og som således vil påvirke 
EU-industriers ensartede vækst;

1. mener, at en EU-industripolitik for en 
globaliseret verden kun kan nå sine mål, 
hvis den tager fat på det omfang, hvori 
EU's politikker er tilpasset de fremtidige 
udfordringer, som de europæiske regioner 
og deres industrier allerede nu, men også i 
de kommende år vil komme til at stå 
overfor; understreger med hensyn hertil, at 
indvirkningerne af demografiske ændringer 
samt klima- og energiændringer må 
analyseres yderligere for så vidt angår 
deres regionale dimension, idet der må 
tages hensyn til de potentielle regionale 
skævheder, som disse udfordringer vil 
kunne skabe, og som således vil påvirke 
EU-industriers fremgang;

Or. en

Ændringsforslag 4
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 1



AM\838779DA.doc 5/31 PE452.702v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. mener, at en EU-industripolitik for en 
globaliseret verden kun kan nå sine mål, 
hvis den tager fat på det omfang, hvori 
EU's politikker er tilpasset de fremtidige 
udfordringer, som de europæiske regioner 
og deres industrier allerede nu, men også i 
de kommende år vil komme til at stå 
overfor; understreger med hensyn hertil, at 
indvirkningerne af demografiske ændringer 
samt klima- og energiændringer må 
analyseres yderligere for så vidt angår 
deres regionale dimension, idet der må 
tages hensyn til de potentielle regionale 
skævheder, som disse udfordringer vil 
kunne skabe, og som således vil påvirke 
EU-industriers ensartede vækst;

1. mener, at en EU-industripolitik for en 
globaliseret verden kun kan nå sine mål, 
hvis den tager fat på det omfang, hvori 
EU's politikker er tilpasset de fremtidige 
udfordringer, som de europæiske regioner 
og deres industrier allerede nu, men også i 
de kommende år vil komme til at stå 
overfor; understreger med hensyn hertil, at 
indvirkningerne af demografiske og 
økonomiske ændringer samt klima- og 
energiændringer må analyseres yderligere 
for så vidt angår deres regionale 
dimension, idet der må tages hensyn til de 
potentielle regionale skævheder, som disse 
udfordringer vil kunne skabe, og som 
således vil påvirke EU-industriers 
ensartede vækst;

Or. fr

Ændringsforslag 5
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at en EU-industripolitik for en 
globaliseret verden kun kan nå sine mål, 
hvis der fortages overvejelser om 
nuværende regionale skævheder, der 
skyldes afindustrialisering på grund af 
globaliseringen; understreger i denne 
forbindelse EU’s regionalpolitiks 
afgørende rolle, navnlig gennem Den 
Europæiske Socialfond; 

Or. fr
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Ændringsforslag 6
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. mener, at udfordringen fra 
klimaændringerne bør fremme en anden 
form for udvikling med udgangspunkt i 
nye ikke-forurenende og ikke-
energiintensive industrier;  understreger 
regionernes katalysatorrolle med hensyn 
til fremme af en reel økologisk omstilling 
af industrien og støtte til udviklingen af 
vedvarende energiformer;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. anerkender den tredobbelte 
udfordring, som EU's industripolitik skal 
forsøge at løse:
i) i forbindelse med omstillingen af den 
central og østeuropæiske økonomi til 
markedsøkonomi
ii) i forbindelse med den nylige 
økonomiske afmatning 
iii) i forbindelse med behovet for at sikre 
den fremtidige industriproduktion;
mener derfor, at fremtidige 
foranstaltninger bør være rettet mod:
i) liberalisering og forbedring af 
rammerne for industri og erhvervsliv i EU
ii) eliminering af overflødige regler og 
indgreb, der undergraver EU-industriens 
stilling sammenlignet med dennes 
konkurrenter på det globale marked
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iii) anvendelse af det potentiale, der ligger 
i forskning, udvikling og innovation;

Or. en

Ændringsforslag 8
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at
bekæmpelsen af regionale skævheder 
først og fremmest kan lykkes ved primært 
at fremme lokal udvikling, samt at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid skal baseres på 
princippet om udflytning af økonomien 
for at opnå en ligeligt fordelt styrkelse af 
de lokale økonomiske strukturer på tværs 
af alle regioner og gøre det muligt at 
skabe varige arbejdspladser, der ikke kan 
flyttes til tredjelande;

Or. fr

Ændringsforslag 9
Franz Obermayr

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;
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som nøglen til territorial samhørighed; understreger i denne forbindelse, at 
SMV'er i hele Europa navnlig ser sig 
stillet over for administrative byrder og 
vanskeligheder, både når de søger 
finansiering og kvalificeret arbejdskraft, 
og når de ønsker adgang til EU’s indre 
marked; opfordrer derfor til, at navnlig 
disse problemer søges løst;

Or. de

Ændringsforslag 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;
henstiller derfor, at forenklingen af 
procedurerne for tildeling af EU-midler 
fortsættes, og at SMV'erne får direkte 
gavn af dette;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
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integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;

integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed uden 
derfor at forsømme konkurrencevilkårene 
for globale aktører, som ligeledes spiller 
en vigtig rolle i regionerne, og som har 
stor betydning for Europas 
konkurrenceevne på internationalt plan;

Or. fi

Ændringsforslag 12
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at disse 
spiller en afgørende rolle for fremme af 
den økonomiske konkurrenceevne og 
skabelse af arbejdspladser, samt at enhver 
integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;

Or. ro

Ændringsforslag 13
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort 
industrimarked består af små og 
mellemstore virksomheder, og at enhver 
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integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som nøglen til territorial samhørighed;

integreret strategi for europæiske 
industriers fremtid derfor primært bør 
fokusere på en bedre tilgang til SMV'er 
som afgørende faktor for den økonomiske 
konkurrenceevne og territorial 
samhørighed;

Or. fr

Ændringsforslag 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger betydningen af fuld 
gennemførelse af Small Business Act som 
et middel til at begrænse den 
administrative byrde og fremme SMV'ers 
rolle på det indre marked; glæder sig over 
etableringen af et permanent SMV-forum 
for adgang til finansieringsmuligheder og 
opfordrer til fastlæggelse af en integreret 
strategi for SMV-finansiering inden for 
EU;

3. understreger betydningen af fuld 
gennemførelse af Small Business Act som 
et middel til at begrænse den 
administrative byrde og fremme SMV'ers 
rolle på det indre marked; glæder sig over 
etableringen af et permanent SMV-forum 
for adgang til finansieringsmuligheder og 
opfordrer til fastlæggelse af en integreret 
strategi for reel forbedring af SMV’ers 
muligheder for at modtage finansiering
inden for EU;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger betydningen af fuld 
gennemførelse af Small Business Act som 
et middel til at begrænse den 
administrative byrde og fremme SMV'ers 
rolle på det indre marked; glæder sig over 

3. understreger betydningen af fuld 
gennemførelse af Small Business Act som 
et middel til at begrænse den 
administrative byrde og fremme SMV'ers 
rolle både på det europæiske og det 
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etableringen af et permanent SMV-forum 
for adgang til finansieringsmuligheder og 
opfordrer til fastlæggelse af en integreret 
strategi for SMV-finansiering inden for 
EU;

internationale marked; glæder sig over 
etableringen af et permanent SMV-forum 
for adgang til finansieringsmuligheder og 
opfordrer til fastlæggelse af en integreret 
strategi for SMV-finansiering og 
finansiering af disses forsknings- og 
innovationsprojekter inden for EU;

Or. ro

Ændringsforslag 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at den globale økonomiske 
krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 
øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en fair og bæredygtig 
industrisektor har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere overalt i 
Europa;

4. understreger, at den globale økonomiske 
krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 
øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en fair og bæredygtig 
industrisektor, som navnlig er baseret på 
dynamiske og konkurrencedygtige 
SMV’er, har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere overalt i 
Europa; henstiller, at ældre arbejdstageres 
erfaringer og kvalifikationer udnyttes, så 
overdragelsen til de yngre generationers 
kan sikres;

Or. ro

Ændringsforslag 17
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at den globale økonomiske 4. understreger, at den globale økonomiske 
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krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 
øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en fair og bæredygtig 
industrisektor har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere overalt i 
Europa;

krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 
øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en konkurrencedygtig, 
diversificeret, fair og bæredygtig 
industrisektor har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere overalt i 
Europa;

Or. ro

Ændringsforslag 18
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at den globale økonomiske 
krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 
øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en fair og bæredygtig
industrisektor har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere overalt i 
Europa;

4. understreger, at den globale økonomiske 
krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 
øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en livskraftig
industrisektor har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere overalt i 
Europa;

Or. en

Ændringsforslag 19
Franz Obermayr

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at den globale økonomiske 
krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 

4. understreger, at den globale økonomiske 
krise påvirker beskæftigelsesprocenterne 
over hele Europa og dermed forværrer 
EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og 
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øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en fair og bæredygtig 
industrisektor har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere overalt i 
Europa;

øger de regionale skævheder; påpeger med 
hensyn hertil, at en fair og bæredygtig 
industrisektor har afgørende betydning for 
fremtiden for arbejdstagere og 
virksomhedsledere overalt i Europa;

Or. de

Ændringsforslag 20
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. påpeger, at den stigning, der i 
krisetider kan registreres i omfanget af 
den sorte økonomi og sort arbejde, har 
stor betydning for graden af 
konkurrenceforvridning; opfordrer 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til bekæmpelse af dette 
fænomen;

Or. es

Ændringsforslag 21
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. kræver en ny tilgang til en bæredygtig 
industripolitik, således som det erkendes i 
EU 2020-strategien, og fremhæver behovet 
for, at Kommissionen sammen med 
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger en 
integreret industristrategi i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om bedre lovgivning;

5. kræver en ny tilgang til en bæredygtig 
industripolitik, således som det erkendes i 
EU 2020-strategien, og fremhæver behovet 
for, at Kommissionen sammen med 
Europa-Parlamentet og Rådet samt efter 
jævnlig inddragelse af industrien
fastlægger en integreret industristrategi i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
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om bedre lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 22
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. minder om, at de lokale og regionale 
myndigheder bidrager aktivt til fremme af 
industrielle aktiviteter enten gennem 
støtte til innovative virksomheder eller 
foranstaltninger rettet mod 
arbejdstagernes uddannelse og 
kvalifikationer; konstaterer, at disse tiltag 
kan medfinansieres gennem 
strukturfondene, og mener, at disses rolle 
i den regionale og lokale industripolitik 
bør styrkes yderligere for at bidrage til at 
nå målene i Europa 2020-strategien;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. er bekymret over virksomhedernes 
ringe anvendelse af strukturfondsmidler 
til finansiering af deres innovative
projekter; mener, at 
forvaltningsmyndighederne bør bestræbe 
sig på at informere virksomhederne bedre 
om de operationelle programmer og yde 
dem al nødvendig bistand i forbindelse 
med udarbejdelsen af deres projekter;
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Or. fr

Ændringsforslag 24
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. erkender, at behovet for forskning og 
innovation er fælles for hele det 
industrielle område, og er af den opfattelse, 
at EU's forskellige instrumenter til gavn for 
samhørighed, forskning og innovation af 
effektivitetshensyn bør gennemføres på 
integreret vis; understreger behovet for at 
tilstræbe synergier mellem disse 
instrumenter og kræver et forhøjet budget 
til disse finansielle instrumenter;

7. erkender, at behovet for forskning og 
innovation er fælles for hele det 
industrielle område, og er af den opfattelse, 
at EU's forskellige instrumenter til gavn for 
samhørighed, forskning og innovation af 
effektivitetshensyn bør gennemføres på 
integreret vis; understreger behovet for at 
tilstræbe synergier mellem disse 
instrumenter;

Or. en

Ændringsforslag 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger behovet for at hjælpe 
innovative SMV’er gennem politikker og 
samordnede aktioner på nationalt og 
europæisk plan i nøje overensstemmelse 
med industriens og erhvervslivets 
udviklingskrav for at forbedre 
anvendelsen af resultaterne af forskning 
og innovation med henblik på at udnytte 
EU's industris konkurrencepotentiale; 

Or. ro
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Ændringsforslag 26
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. bifalder og støtter medlemsstaternes 
indsats for at etablere et fælles 
patentsystem på europæisk plan, som 
kunne stimulere og anspore forskere og 
innovatorer i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 27
Francesco De Angelis

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. konstaterer, at det er mest effektivt at 
tage forskning og innovation op på 
regionalt plan tæt på aktører som f.eks. 
universiteter, offentlige 
forskningsorganisationer og industrien og 
fremme partnerskaber om videnoverførsel 
og udveksling af god praksis mellem 
regionerne; opfordrer med hensyn hertil 
Kommissionen til at investere i 
innovationsklynger og -netværk gennem 
øget samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank og inden for rammerne af 
en permanent taskforce om industripolitik;

8. konstaterer, at det er mest effektivt at 
tage forskning og innovation op på 
regionalt plan tæt på aktører som f.eks. 
universiteter, offentlige 
forskningsorganisationer og industrien og 
fremme partnerskaber om videnoverførsel 
og udveksling af god praksis mellem 
regionerne; opfordrer med hensyn hertil 
Kommissionen til at investere i 
innovationsklynger og -netværk gennem
fuld inddragelse af interesserede parter og
øget samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank og inden for rammerne af 
en permanent taskforce om industripolitik;

Or. en
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Ændringsforslag 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. konstaterer, at det er mest effektivt at 
tage forskning og innovation op på 
regionalt plan tæt på aktører som f.eks. 
universiteter, offentlige 
forskningsorganisationer og industrien og 
fremme partnerskaber om videnoverførsel 
og udveksling af god praksis mellem 
regionerne; opfordrer med hensyn hertil 
Kommissionen til at investere i 
innovationsklynger og -netværk gennem 
øget samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank og inden for rammerne af 
en permanent taskforce om industripolitik;

8. understreger, at det er relevant at tage 
forskning og innovation op på regionalt 
plan tæt på aktører som f.eks. universiteter, 
offentlige forskningsorganisationer og 
industrien og fremme partnerskaber om 
videnoverførsel og udveksling af god 
praksis mellem regionerne; opfordrer med 
hensyn hertil Kommissionen til at investere 
i innovationsklynger og -netværk gennem 
øget samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank og inden for rammerne af 
en permanent taskforce om industripolitik;

Or. fr

Ændringsforslag 29
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. konstaterer, at det er mest effektivt at 
tage forskning og innovation op på 
regionalt plan tæt på aktører som f.eks. 
universiteter, offentlige 
forskningsorganisationer og industrien og 
fremme partnerskaber om videnoverførsel 
og udveksling af god praksis mellem 
regionerne; opfordrer med hensyn hertil 
Kommissionen til at investere i 
innovationsklynger og -netværk gennem 
øget samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank og inden for rammerne af 
en permanent taskforce om industripolitik;

8. konstaterer, at det er mest effektivt at 
tage forskning og innovation op på 
regionalt plan tæt på aktører som f.eks. 
universiteter, offentlige 
forskningsorganisationer og industrien og 
fremme partnerskaber om videnoverførsel 
og udveksling af god praksis mellem 
regionerne; opfordrer med hensyn hertil 
Kommissionen til at investere i små og 
mellemstore innovationsklynger og -
netværk gennem øget samarbejde med Den 
Europæiske Investeringsbank og inden for 
rammerne af en permanent taskforce om 
industripolitik;
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Or. fr

Ændringsforslag 30
Hermann Winkler

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. opfordrer derfor til konsekvent 
udnyttelse og styrkelse af de videnskabelig 
og teknologiske kompetencer, der findes i 
regionerne, navnlig inden for 
nøgleteknologier, samt til yderligere 
fremme af klyngepolitikken;

Or. de

Ændringsforslag 31
Hermann Winkler

Udkast til udtalelse
Punkt 8 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8b. understreger, at regionale strukturer 
udgør et vigtigt bidrag til styrkelse af 
europæisk industri; finder det derfor 
nødvendigt at forbedre den økonomiske 
støtte til innovationsklynger og -netværk, 
navnlig inden for nøgleteknologier, for på 
koordineret vis at fremme videnoverførsel 
og forskning samt 
kvalifikationsforbedringer og bedre 
infrastruktur;

Or. de
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Ændringsforslag 32
Franz Obermayr

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. påpeger, at de øgede regionale
skævheder med hensyn til forsknings- og 
udviklingspotentiale er en udfordring, der 
må tages op ikke alene inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken, men også ved 
hjælp af forsknings- og 
innovationspolitikken;

9. påpeger, at de øgede regionale 
skævheder med hensyn til forsknings- og 
udviklingspotentiale er en udfordring, der 
må tages op ikke alene inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken, men også ved 
hjælp af forsknings- og 
innovationspolitikken; understreger 
desuden, at forskellene i forsknings- og
udviklingspotentiale mellem regioner og 
medlemsstater bliver større, hvis 
medlemsstaternes forskellige 
universitetssystemer anvendes med 
misbrug for øje; forlanger derfor, at 
oprindelseslandsprincippet forankres og 
finder streng anvendelse i EU’s politik for 
de videregående uddannelser;

Or. de

Ændringsforslag 33
Francesco De Angelis

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. påpeger, at de øgede regionale 
skævheder med hensyn til forsknings- og 
udviklingspotentiale er en udfordring, der 
må tages op ikke alene inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken, men også ved 
hjælp af forsknings- og 
innovationspolitikken;

9. påpeger, at de øgede regionale 
skævheder med hensyn til forsknings- og 
udviklingspotentiale er en udfordring, der 
må tages op ikke alene inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken, men også ved 
hjælp af forsknings- og 
innovationspolitikken; opfordrer i denne 
forbindelse til, at der som supplement til 
de midler, der er afsat til forskning, 
foretages en omfordeling af midler for at 
støtte innovationsprogrammer med 
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henblik på at øge anvendelsen af 
forskningsresultater i løsninger, der kan 
markedsføres til gavn for samfundet;

Or. en

Ændringsforslag 34
Francesco De Angelis

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. minder om, at den gradvise indførelse 
af passende digitale infrastrukturer og 
innovative teknologier er en strategisk 
brik i bestræbelserne på at forøge EU’s 
regioners og industriers 
konkurrenceevne; er af den opfattelse, at 
ikt-sektoren spiller en central rolle for 
forøgelse af produktiviteten i andre 
brancher; mener, at moderne 
kommunikationsinfrastruktur med høj 
transmissionskapacitet primært bør 
installeres i underforsynede områder; 
mener, at dette vil kunne bidrage til et 
gunstigt klima for offentlige og private 
investeringer og, nok så vigtigt, bidrage til 
at forbedre kvaliteten af de digitale 
færdigheder i erhvervslivet;

Or. en

Ændringsforslag 35
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
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ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til 
randområder og deres behov;

ressourceeffektivitet; understreger, at 
miljøstandarder for råvarer og 
hjælpematerialer samt for sikre 
energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til 
randområder og deres behov;

Or. fr

Ændringsforslag 36
Oldřich Vlasák

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til 
randområder og deres behov;

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet samt tiltag i retning 
af etablering af et integreret og 
liberaliseret EU-energimarked som 
afgørende midler til at presse EU's 
industrier i retning af en konkurrencedygtig 
industristrategi for på denne måde at øge 
vor industrisektors konkurrencedygtighed i 
forhold til andre markeder såsom USA og 
Kina, der har fastlagt ambitiøse mål for 
miljøvenlige produkter; understreger, at 
miljøstandarder for råvarer og 
hjælpematerialer samt for sikre 
energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til 
randområder og deres behov;
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Or. en

Ændringsforslag 37
Riikka Manner

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til 
randområder og deres behov;

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; minder om, at EU skal tage 
dette som en udfordring, der kan bevirke, 
at der udvikles en regionalpolitik for 
innovation, navnlig gennem en 
bæredygtig industripolitik, under 
hensyntagen til regionernes stærke sider 
hvad ekspertise og potentiale angår, 
navnlig med hensyn til naturressourcer;
understreger, at miljøstandarder for råvarer 
og hjælpematerialer samt for sikre 
energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til 
randområder og deres behov;

Or. fi

Ændringsforslag 38
Erminia Mazzoni

Udkast til udtalelse
Punkt 10



AM\838779DA.doc 23/31 PE452.702v01-00

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til
randområder og deres behov;

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget
økonomisk, social og territorial 
samhørighed snarere end øget afstand 
mellem centralt beliggende regioner og 
regionerne i randområderne gennem 
særlig hensyntagen til sidstnævnte og deres 
behov;

Or. it

Ændringsforslag 39
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger og transport bør 
føre til øget territorial samhørighed snarere 
end øget afstand mellem centralt
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regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til 
randområder og deres behov;

beliggende regioner og regionerne i den 
yderste periferi gennem særlig hensyntagen 
til randområder og øer og deres behov;

Or. es

Ændringsforslag 40
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til
randområder og deres behov;

10. understreger betydningen af en 
velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at 
presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på 
denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre 
markeder såsom USA og Kina, der har 
fastlagt ambitiøse mål for miljøvenlige 
produkter; understreger, at miljøstandarder 
for råvarer og hjælpematerialer samt for 
sikre energiforsyninger bør føre til øget 
territorial samhørighed snarere end øget 
afstand mellem centralt beliggende 
regioner og randområderne gennem særlig 
hensyntagen til regionerne i den yderste 
periferi og deres behov;

Or. fr

Ændringsforslag 41
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. insisterer på, at det generelle 
erhvervsklima er i konstant forandring, 
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og mener i denne henseende, at der er 
behov for tilstrækkelige investeringer med 
henblik på udvikling og tilpasning af 
infrastrukturer og tjenester inden for 
transport, kommunikation og energi for at 
leve op til nuværende og fremtidige 
udfordringer; 

Or. ro

Ændringsforslag 42
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. fremhæver den sårbare position, som 
regionerne i den yderste periferi og 
øregionerne i EU befinder sig i i forhold 
til globaliseringen, hvis virkninger i stadig 
højere grad er mærkbare og 
underminerer udviklingen og den 
territorial samhørighed i disse regioner; 
opfordrer med henblik herpå til, at der i 
dårligere stillede regioner gennemføres en 
industripolitik, der kan fremme de 
sektorer, der har størst potentiale, som 
f.eks. turisme, vedvarende energi og 
forskning og de innovation i tilknytning 
til den maritime sektor og 
landbrugssektoren; opfordrer, i 
betragtning af at disse regioner er mere 
følsomme over for globaliseringens 
udfordringer, ligeledes til, at der træffes 
foranstaltninger til at tage passende 
hensyn til særlige regionale forhold for at 
beskytte ovennævnte regioners 
økonomiske bæredygtighed og fremme 
konkurrenceevnen samt økonomisk, 
social og territorial samhørighed;

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi påvirkes på grund af deres strukturelle økonomiske og 
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sociale situation samt deres naturlige og geografiske begrænsninger yderst negativt af 
globaliseringen, og der bør derfor vises deres vanskeligheder særlig opmærksomhed, og 
deres potentiale bør udnyttes. 

Or. pt

Ændringsforslag 43
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. konstaterer, at en integreret strategi for 
EU's industrier bør fokusere på at 
overvinde de kvalifikationsmangler, der 
påvirker SMV'er og industrier;
understreger med hensyn hertil behovet for 
koordinerede initiativer til forbedring af 
undervisningen i naturvidenskabelige fag, 
teknologi, ingeniørvæsen og matematik på 
alle niveauer og for samtidig at fremme 
supplerende koordineret og målrettet 
efter- og videreuddannelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at inkludere 
iværksætteruddannelser i 
universitetsprogrammer og programmer for 
andre højere uddannelser; fremhæver 
behovet for at revidere Den Europæiske 
Socialfond i overensstemmelse med de 
ændrede kvalifikationskrav, som 
industrisektoren har fastsat;

11. konstaterer, at en integreret strategi for 
EU's industrier bør fokusere på at 
overvinde kvalifikationsmangler; 
understreger med hensyn hertil behovet for 
koordinerede initiativer til forbedring af 
undervisningen inden for naturvidenskab
og teknologi med hensyn til vedvarende 
energi, bygningers energieffektivitet samt 
industrielle processer og rene 
transportformer; gentager, at denne 
investering vil skabe arbejdspladser;
opfordrer medlemsstaterne til at inkludere 
iværksætteruddannelser i
universitetsprogrammer og programmer for 
andre højere uddannelser; fremhæver 
behovet for at revidere Den Europæiske 
Socialfond i overensstemmelse med de 
ændrede kvalifikationskrav, som 
industrisektoren har fastsat;

Or. fr

Ændringsforslag 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. konstaterer, at en integreret strategi for 11. konstaterer, at en integreret strategi for 
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EU's industrier bør fokusere på at 
overvinde de kvalifikationsmangler, der 
påvirker SMV'er og industrier;
understreger med hensyn hertil behovet for 
koordinerede initiativer til forbedring af 
undervisningen i naturvidenskabelige fag, 
teknologi, ingeniørvæsen og matematik på 
alle niveauer og for samtidig at fremme 
supplerende koordineret og målrettet efter-
og videreuddannelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at inkludere 
iværksætteruddannelser i 
universitetsprogrammer og programmer for 
andre højere uddannelser; fremhæver
behovet for at revidere Den Europæiske 
Socialfond i overensstemmelse med de 
ændrede kvalifikationskrav, som
industrisektoren har fastsat;

EU's industrier bør fokusere på at 
overvinde de kvalifikationsmangler, der 
påvirker SMV'er og industrier; 
understreger med hensyn hertil behovet for 
koordinerede initiativer til forbedring af 
undervisningen i naturvidenskabelige fag, 
teknologi, ingeniørvæsen og matematik på 
alle niveauer og for samtidig at fremme 
supplerende koordineret og målrettet efter-
og videreuddannelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at inkludere 
iværksætteruddannelser i 
universitetsprogrammer og programmer for 
andre højere uddannelser; fremhæver, at 
Den Europæiske Socialfond skal tilpasse 
sig de ændrede udviklingskrav i
industrisektoren;

Or. fr

Ændringsforslag 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. konstaterer, at en integreret strategi for 
EU's industrier bør fokusere på at 
overvinde de kvalifikationsmangler, der 
påvirker SMV'er og industrier;
understreger med hensyn hertil behovet for 
koordinerede initiativer til forbedring af 
undervisningen i naturvidenskabelige fag, 
teknologi, ingeniørvæsen og matematik på 
alle niveauer og for samtidig at fremme 
supplerende koordineret og målrettet efter-
og videreuddannelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at inkludere 
iværksætteruddannelser i 
universitetsprogrammer og programmer for 
andre højere uddannelser; fremhæver 
behovet for at revidere Den Europæiske 
Socialfond i overensstemmelse med de 

11. konstaterer, at en integreret strategi for 
EU's industrier bør fokusere på at 
overvinde de kvalifikationsmangler, der 
påvirker SMV'er og industrier; 
understreger med hensyn hertil behovet for 
koordinerede initiativer til forbedring af
udbredelsen af information samt
undervisningen i naturvidenskabelige fag, 
teknologi, ingeniørvæsen og matematik på 
alle niveauer og for samtidig at fremme 
supplerende koordineret og målrettet efter-
og videreuddannelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at inkludere 
iværksætteruddannelser i 
universitetsprogrammer og programmer for 
andre højere uddannelser; fremhæver 
behovet for at revidere Den Europæiske 
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ændrede kvalifikationskrav, som 
industrisektoren har fastsat;

Socialfond i overensstemmelse med de 
ændrede kvalifikationskrav, som 
industrisektoren har fastsat;

Or. ro

Ændringsforslag 46
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. understreger betydningen af, at en 
sådan strategi omfatter den nødvendige 
støtte til industrisektorer, som kommer til 
at skrumpe i deres nuværende form, og at 
dette udelukkende kan gennemføres i 
samarbejde med regionerne, som støtter 
omskoling af arbejdstagere gennem 
finansiering af tilpassede 
uddannelsesplaner;

Or. fr

Ændringsforslag 47
Catherine Grèze

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. understreger, at det vil være lettere for 
medlemsstaterne at opnå bæredygtig og 
ligeligt fordelt vækst i industrisektoren, 
hvis de følger princippet om gensidighed i 
handelspolitikker; bemærker, at regionale 
netværksstrukturer og konkurrenceklynger 
ikke bør påvirkes negativt af uensartede 
handelsregler;

12. understreger, at det vil være lettere for 
medlemsstaterne at opnå bæredygtig og 
ligeligt fordelt udvikling i industrisektoren, 
hvis de følger princippet om gensidighed i 
handelspolitikker; bemærker, at regionale 
netværksstrukturer og konkurrenceklynger 
ikke bør påvirkes negativt af uensartede 
handelsregler;

Or. fr
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Ændringsforslag 48
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. understreger, at det vil være lettere for 
medlemsstaterne at opnå bæredygtig og 
ligeligt fordelt vækst i industrisektoren, 
hvis de følger princippet om gensidighed i 
handelspolitikker; bemærker, at regionale 
netværksstrukturer og konkurrenceklynger 
ikke bør påvirkes negativt af uensartede 
handelsregler;

12. understreger, at det vil være lettere for 
medlemsstaterne at opnå bæredygtig og 
ligeligt fordelt vækst i industrisektoren, 
hvis de følger princippet om gensidighed i 
handelspolitikker; bemærker, at regionale 
netværksstrukturer og konkurrenceklynger 
ikke bør påvirkes negativt af uensartede 
handelsregler, som særligt påvirker 
SMV’er;

Or. es

Ændringsforslag 49
Erminia Mazzoni

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. henleder opmærksomheden på de 
regionale forskelle i den industrielle 
udvikling og kræver fuld hensyntagen til 
disse i den nye bæredygtige industripolitik;
opfordrer desuden Kommissionen til at 
vedtage en integreret tilgang med styring 
på flere niveauer og gentager, at der må 
tages hensyn til de forskellige sociale og 
økonomiske omstændigheder i de tre
forskellige regionstyper 
(konvergensregioner, overgangsregioner, 
konkurrencedygtige regioner) og 
forskellene med hensyn til kreativ og 
innovativ kapacitet og iværksætterånd.

13. henleder opmærksomheden på de 
regionale forskelle i den industrielle 
udvikling og kræver fuld hensyntagen til 
disse i den nye bæredygtige industripolitik; 
opfordrer desuden Kommissionen til at 
vedtage en integreret tilgang med styring 
på flere niveauer og gentager, at der må 
tages hensyn til de forskellige sociale og 
økonomiske omstændigheder i de 
forskellige europæiske regioner og
forskellene med hensyn til kreativ og 
innovativ kapacitet og iværksætterånd.

Or. it
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Ændringsforslag 50
Rosa Estaràs Ferragut

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. understreger betydningen af 
turistsektoren i EU – verdens største 
turistmål – og henviser til, at den i visse 
regioner er den vigtigste faktor for 
økonomien; støtter Europa-
Kommissionens strategi til forbedring af 
turistsektorens konkurrenceevne ved 
hjælp af foranstaltninger vedrørende 
kvalitet, bæredygtighed og styrkelse af 
Europas image som turistdestination;

Or. es

Ændringsforslag 51
Nuno Teixeira

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. understreger, at det for at 
gennemføre en effektiv europæisk 
industripolitik i globaliseringens tidsalder 
er nødvendigt, at der på de forskellige 
niveauer udvikles en integreret, 
koordineret og forenklet forvaltning, som 
er i stand til at tage hensyn til 
eksisterende regionale forskelle og 
klassificeringen af regioner i forhold til 
målsætningerne for 
samhørighedspolitikken samt de 
respektive tildelinger af finansiel støtte; 
insisterer endvidere på, at en 
konkurrencedygtig industripolitik skal 
føre til større synergier med de forskellige 
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fonde og støtteprogrammer på 
regionalpolitisk niveau;

Begrundelse

Der kan kun være tale om effektiv europæisk industripolitik, hvis der indføres en integreret, 
koordineret og forenklet forvaltning med deltagelse af de forskellige beslutningsniveauer og 
interessenter i formuleringen af mål og prioriteringer samt en forbindelse mellem 
finansieringen af programmerne.

Or. pt


