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Ændringsforslag 1
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fastholder, at industrisektoren fortsat er 
en vigtig drivkraft for vækst, innovation og
bæredygtighed, og understreger, at denne 
industrisektor har lidt meget under 
konsekvenserne af den fortsatte 
økonomiske krise; understreger, at den 
samlede produktion er 10 % lavere end før 
krisen, og at der er forsvundet over 3 mio. 
job i industrien;

1. understreger, at industrisektoren, 
selvom den har lidt meget under følgerne 
af den vedvarende økonomiske krise,
fortsat er en vigtig drivkraft for realisering 
af Europa 2020-målene for vækst,
beskæftigelse, innovation, forskning, 
udvikling, bæredygtighed og
konkurrenceevne; understreger, at den 
samlede produktion er 10 % lavere end før 
krisen, og at der er forsvundet over 3 mio. 
job i industrien;

Or. en

Ændringsforslag 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fastholder, at industrisektoren fortsat er 
en vigtig drivkraft for vækst, innovation og
bæredygtighed, og understreger, at denne 
industrisektor har lidt meget under 
konsekvenserne af den fortsatte 
økonomiske krise; understreger, at den
samlede produktion er 10 % lavere end før 
krisen, og at der er forsvundet over 3 mio. 
job i industrien;

1. fastholder, at industrisektoren fortsat er 
en vigtig drivkraft for vækst, innovation og
beskæftigelse, og understreger, at denne 
industrisektor har lidt meget under 
konsekvenserne af den fortsatte 
økonomiske krise; understreger, at den 
samlede produktion er 10 % lavere end før 
krisen, og at der er forsvundet over 3 mio. 
job i industrien; understreger, at den 
europæiske industris konkurrenceevne i 
fremtiden bør baseres på princippet om 
bæredygtighed;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fastholder, at industrisektoren fortsat er 
en vigtig drivkraft for vækst, innovation og 
bæredygtighed, og understreger, at denne 
industrisektor har lidt meget under 
konsekvenserne af den fortsatte 
økonomiske krise; understreger, at den 
samlede produktion er 10 % lavere end før 
krisen, og at der er forsvundet over 3 mio. 
job i industrien;

1. fastholder, at industrisektoren fortsat er 
en vigtig drivkraft for vækst, innovation og 
bæredygtighed, og understreger, at denne 
industrisektor har lidt meget under 
konsekvenserne af den fortsatte 
økonomiske krise; understreger, at den 
samlede produktion er 10 % lavere end før 
krisen, og at der er forsvundet over 3 mio. 
job i industrien; bemærker, at der også er 
risiko for en stigende mangel på arbejdere 
med faglige kvalifikationer, der er særligt 
tilpasset industriens behov;

Or. ro

Ændringsforslag 4
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. mener, at industrien uden tvivl er et af 
vores hovedaktiver på internationalt plan, 
uden hvilken EU ikke kunne spille en så 
vigtig rolle i den globale balance af 
økonomiske kræfter;

Or. ro

Ændringsforslag 5
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. er bekymret over den massive 
afindustrialisering, der har påvirket 
mange af Europas traditionelle 
industrielle højborge i de seneste år, 
hvilket har ført til en meget stor 
arbejdsløshed og adskillige demografiske 
problemer;

Or. ro

Ændringsforslag 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. udtrykker stor bekymring over 
konsekvenserne af den finansielle og 
økonomiske nedgang og de voksende 
uligheder i EU, især regionerne imellem, 
hvad angår produktivitet, konkurrenceevne 
og velstand; påpeger, at uden stærke 
politiske foranstaltninger og tildelingen af 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
støtte for en ny industriel "revolution" i 
EU vil det kraftige fald have en alvorlig 
negativ indvirkning ikke kun på EU's 
produktion, men også på social og 
territorial samhørighed;

2. udtrykker stor bekymring over 
konsekvenserne af den finansielle og 
økonomiske nedgang og de voksende 
uligheder i EU, især regionerne imellem, 
hvad angår produktivitet, konkurrenceevne 
og velstand; påpeger, at uden stærke 
politiske foranstaltninger og tildelingen af 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
støtte for en genoplivning af industrien til 
fordel for et bæredygtigt Europa vil det 
kraftige fald have en alvorlig negativ 
indvirkning ikke kun på EU's produktion, 
men også på social og territorial 
samhørighed;

Or. en

Ændringsforslag 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. udtrykker stor bekymring over 
konsekvenserne af den finansielle og 
økonomiske nedgang og de voksende 
uligheder i EU, især regionerne imellem, 
hvad angår produktivitet, konkurrenceevne 
og velstand; påpeger, at uden stærke 
politiske foranstaltninger og tildelingen af 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
støtte for en ny industriel "revolution" i EU 
vil det kraftige fald have en alvorlig 
negativ indvirkning ikke kun på EU's 
produktion, men også på social og 
territorial samhørighed;

2. udtrykker stor bekymring over 
konsekvenserne af den finansielle og 
økonomiske nedgang, faldet i 
investeringer og de voksende uligheder i 
EU, især regionerne imellem, hvad angår 
produktivitet, konkurrenceevne og 
velstand; påpeger, at uden stærke politiske 
foranstaltninger og tildelingen af 
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
støtte for en ny industriel "revolution" i EU 
vil det kraftige fald have en alvorlig 
negativ indvirkning ikke kun på EU's 
produktion, men også på social og 
territorial samhørighed;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. udtrykker stor bekymring over 
konsekvenserne af den finansielle og 
økonomiske nedgang og de voksende 
uligheder i EU, især regionerne imellem, 
hvad angår produktivitet, konkurrenceevne 
og velstand; påpeger, at uden stærke 
politiske foranstaltninger og tildelingen af
tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
støtte for en ny industriel "revolution" i EU
vil det kraftige fald have en alvorlig 
negativ indvirkning ikke kun på EU's 
produktion, men også på social og 
territorial samhørighed;

2. udtrykker stor bekymring over 
konsekvenserne af den finansielle og 
økonomiske nedgang og de voksende 
uligheder i EU, især regionerne imellem, 
hvad angår produktivitet, konkurrenceevne 
og velstand; påpeger, at det er afgørende, 
at der vedtages stærke politiske 
foranstaltninger og tildeles tilstrækkelige 
finansielle ressourcer til støtte for en ny 
industriel "revolution" i EU baseret på de 
nye teknologier (nanoteknologier, 
bioteknologier, mikroelektronik); 
understreger, at det kraftige fald ellers vil
have en alvorlig negativ indvirkning ikke 
kun på EU's produktion, men også på 
social og territorial samhørighed, mens 
"teknologikløften" mellem EU og de 
øvrige udviklingscentre (USA, BRIKS-
landene) i alvorlig grad bliver større;
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Or. fr

Ændringsforslag 9
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at tidligere industriregioner i 
Europa kan spille en vigtig rolle i 
forbindelse med genindustrialiseringen; 
påpeger i denne forbindelse, at den 
offentlige opmærksomhed har bevæget sig 
væk fra tidligere industriregioner, og at 
der i betragtning af de særlige 
udfordringer skal stilles tilstrækkelige 
investeringsmuligheder til rådighed til 
konkrete regionale udviklingsstrategier;

Or. de

Ændringsforslag 10
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation med henblik på at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet 
med bæredygtig energi, klimaændringer og 
ressourceeffektivitet; mener derfor, at 
støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 
struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne 
industripolitik;

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation via intelligent 
specialisering med henblik på at imødegå 
de udfordringer, der er forbundet med 
bæredygtig energi, klimaændringer og 
ressourceeffektivitet; mener derfor, at 
støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 
struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne 
industripolitik;
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Or. en

Ændringsforslag 11
María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation med henblik på at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet 
med bæredygtig energi, klimaændringer og 
ressourceeffektivitet; mener derfor, at 
støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 
struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne 
industripolitik;

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation med henblik på at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet 
med bæredygtig energi, klimaændringer og 
ressourceeffektivitet; mener derfor, at 
støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 
struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne 
industripolitik – der er inklusiv, 
bæredygtig og yderst konkurrencedygtig;

Or. en

Ændringsforslag 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation med henblik på at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet 
med bæredygtig energi, klimaændringer og 
ressourceeffektivitet; mener derfor, at 
støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation med henblik på at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet 
med bæredygtig energi, klimaændringer og 
ressourceeffektivitet; mener derfor, at 
støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 



AM\941084DA.doc 9/26 PE514.683v01-00

DA

struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne
industripolitik;

struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en industripolitik, der er 
baseret på overgangen til en bæredygtig, 
biobaseret, energieffektiv 
kredsløbsøkonomi med lav CO2-
udledning; opfordrer til, at der i fremtiden 
skabes bedre synergier mellem 
samhørighedspolitikken og 
Horisont 2020-programmerne for at 
optimere innovation på regionalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation med henblik på at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet 
med bæredygtig energi, klimaændringer og 
ressourceeffektivitet; mener derfor, at 
støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 
struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne 
industripolitik;

3. understreger, at den fremtidige 
samhørighedspolitik vil være en af de 
vigtigste EU-politikker til fremme af 
industriel innovation med henblik på at 
imødegå de udfordringer, der er forbundet 
med bæredygtig energi, klimaændringer og 
effektiv udnyttelse af både materielle og 
menneskelige ressourcer, gennem livslang 
læring som svar på løbende udfordringer; 
mener derfor, at støtten fra den fremtidige 
samhørighedspolitik og de europæiske 
struktur- og investeringsfonde er af 
afgørende betydning for 
genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne 
industripolitik;

Or. ro

Ændringsforslag 14
María Irigoyen Pérez
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at regionernes særpræg 
og deres særlige styrker skal tages i 
betragtning i planlægningen af regionale 
industriudviklingsstrategier for de enkelte
regioner og de enkelte sektorer for at nå 
frem til en høj grad af specialisering 
inden for Europas industri;

Or. en

Ændringsforslag 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at grænseområderne 
ofte står over for de samme industrielle 
udfordringer på grund af fælles 
territoriale særpræg; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
lokale og regionale myndigheder til at 
udarbejde strategier for industriel 
omstilling i grænseområderne, 
grænseoverskridende klynger og fælles 
uddannelses- og beskæftigelsesstrategier i 
befolkede grænseområder;

Or. fr

Ændringsforslag 16
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte 
til SMV'er og iværksættere; mener, at en 
mere koordineret tilgang mellem de 
forskellige forvaltningsniveauer og 
interessenter vil blive opnået ved at 
inkludere de foreslåede territoriale pagter i 
partnerskabsaftalerne;

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne på EU-plan og i de 
nationale reformprogrammer gennem en 
mere fokuseret og strategisk tilgang, der 
omfatter fastsættelsen af prioriteringer i 
forhold til: lettere adgang til kapital, støtte 
til F&U, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, administrativ 
forenkling, nedbringelse af skatten på 
arbejde, forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af lokale og regionale 
myndigheder og af alle interessenter og 
stærk støtte til SMV'er og iværksættere; 
mener, at en mere koordineret tilgang 
mellem de forskellige forvaltningsniveauer 
og interessenter vil blive opnået ved at 
inkludere de foreslåede territoriale pagter i 
partnerskabsaftalerne;

Or. en

Ændringsforslag 17
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 
koordineret tilgang mellem de forskellige 

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, med fokus på 
erhvervsuddannelse, administrativ 
forenkling, nedbringelse af skatten på 
arbejde, forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 
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forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

Or. ro

Ændringsforslag 18
María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 
koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 
koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne –
et værktøj til koordinering og 
synkronisering af de regionale og lokale 
aktørers politiske dagsordener for at 
fokusere deres indsats og finansielle 
ressourcer på Europa 2020-strategiens 
mål og målsætninger;

Or. en

Ændringsforslag 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 
koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse og erhvervsuddannelse, 
administrativ forenkling, lettelse af 
byrderne på virksomhederne, nedbringelse 
af skatten på arbejde, indførelse af større 
fleksibilitet på arbejdsmarkedet, 
harmonisering af selskabsskatten på 
europæisk plan, forbedring af 
infrastruktur, større inddragelse af og en 
bedre koordinering mellem alle 
interessenter på regionalt og lokalt niveau 
og stærk støtte til SMV'er og iværksættere; 
mener, at en mere koordineret tilgang 
mellem de forskellige forvaltningsniveauer 
og interessenter vil blive opnået ved at 
inkludere de foreslåede territoriale pagter i 
partnerskabsaftalerne;

Or. fr

Ændringsforslag 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U
samt uddannelse, administrativ forenkling,

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer, der sigter mod at 
genplacere industriaktiviteter gennem en 
mere fokuseret territorial tilgang, der 
omfatter fastsættelsen af prioriteringer i
forhold til: lettere adgang til kapital og 
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nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte 
til SMV'er og iværksættere; mener, at en 
mere koordineret tilgang mellem de 
forskellige forvaltningsniveauer og 
interessenter vil blive opnået ved at 
inkludere de foreslåede territoriale pagter i 
partnerskabsaftalerne;

mikrokreditfaciliteter, støtte til F&U, 
herunder social innovation og 
miljøinnovation, synergivirkninger –
symbiose mellem industrier for at 
nedbringe biprodukter og forbedre 
kredsløbsøkonomien, bedre adgang til
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
livslang læring, administrativ forenkling
og kapacitetsopbygning, klare 
miljøbestemmelser, ændring af 
skatteincitamenter fra beskæftigelse til 
ressourceforbrug og forurening,
forbedring af en miljøvenlig infrastruktur, 
større inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og prioriteret
støtte til SMV'er, iværksættere, 
håndværksvirksomheder og sociale 
virksomheder; mener, at en mere 
koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter og instrumenter i 
partnerskabsaftalerne;

Or. en

Ændringsforslag 21
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 
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koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;
minder om, at klynger er det idéelle 
redskab til at samle disse interessenter og 
koordinere deres foranstaltninger;

Or. fr

Ændringsforslag 22
Dimitar Stoyanov

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U 
samt uddannelse, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til 
SMV'er og iværksættere; mener, at en mere 
koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

4. understreger behovet for at opstille klare 
politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale 
reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret tilgang, der omfatter 
fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: 
lettere adgang til kapital, støtte til F&U-
aktiviteter og lige adgang til regionalt 
baseret uddannelse og lærepladser, som vil 
skabe jobmuligheder for socialt ugunstigt 
stillede personer, administrativ forenkling, 
nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større 
inddragelse af alle interessenter på 
regionalt og lokalt niveau og stærk støtte til
mikrovirksomheder, SMV'er og 
iværksættere; mener, at en mere 
koordineret tilgang mellem de forskellige 
forvaltningsniveauer og interessenter vil 
blive opnået ved at inkludere de foreslåede 
territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

Or. bg

Ændringsforslag 23
Petru Constantin Luhan

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at genindustrialiseringen af 
Europa skal ledsages af bestræbelser på 
at skabe arbejdspladser for unge, hvorfor 
det er nødvendigt at sikre, at 
Fællesskabets beskæftigelsesstrategier 
tilpasses den europæiske industris 
fremtidige behov, iværksætter regionale 
og nationale programmer med henblik på 
at give unge en teknologisk uddannelse af 
høj kvalitet og fremmer iværksætteri 
blandt unge gennem adgang til EU-midler 
og virksomhedsrådgivning;

Or. ro

Ændringsforslag 24
María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. minder om, at de regionale økonomier 
er nøglen til realisering af en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, da de har 
både den krævede viden og kapacitet til at 
mobilisere lokale interessenter i 
overensstemmelse med regionale 
særpræg; gentager, at det er af afgørende 
betydning at knytte dagsordenerne for 
innovation og bæredygtighed sammen på 
regionalt, nationalt og europæisk plan ved 
at udvikle stærke regionale og nationale 
forsknings- og innovationsstrategier for 
intelligent specialisering (RIS3);

Or. en

Ændringsforslag 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos
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Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. er af den opfattelse, at for, at de 
europæiske strukturfonde og 
investeringsfonde kan levere mere 
målrettet støtte som en del af en strategisk, 
integreret tilgang, bør fastsættelsen af
RIS3strategier opretholdes som en form 
for forhåndsbetingelse for finansiering 
under målsætningerne for F&U&I i den 
fremtidige samhørighedspolitik; påpeger, 
at sådanne RIS3-strategier baseret på 
regionernes komparative fordele, vil 
fremme produktivitetsfremmende 
foranstaltninger, tiltrække offentlig og 
privat kapital takket være en høj 
løftestangseffekt og hjælpe regionerne til at 
koncentrere deres ressourcer på et par 
centrale prioriteter for at sikre en mere 
effektiv anvendelse af de disponible 
midler;

5. er af den opfattelse, at for, at de 
europæiske strukturfonde og 
investeringsfonde kan levere mere 
målrettet støtte som en del af en strategisk, 
integreret tilgang, bør fastsættelsen af
intelligente specialiseringsstrategier
opretholdes som en form for 
forhåndsbetingelse for finansiering under 
målsætningerne for F&U&I i den 
fremtidige samhørighedspolitik; påpeger, 
at sådanne intelligente 
specisaliseringsstrategier baseret på 
regionernes komparative fordele er 
integrerede, stedbaserede dagsordener for 
økonomisk omstilling og vil fremme 
produktivitetsfremmende foranstaltninger, 
tiltrække offentlig og privat kapital takket 
være en høj løftestangseffekt og hjælpe 
regionerne til at koncentrere deres 
ressourcer på et par centrale prioriteter, der 
er tilpasset regionernes specifikke aktiver
for at sikre en mere effektiv anvendelse af 
de disponible midler og øge den lokale 
skabelse af anstændige job og 
diversificering af økonomien;

Or. en

Ændringsforslag 26
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. støtter væksten af industriparker 
gennem et samarbejde mellem nationale 
og lokale myndigheder, erhvervsdrivende 
samt forsknings- og 
udviklingsorganisationer, således at der 
skabes et erhvervsmiljø, der er så 
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attraktivt og gunstigt som muligt for 
innovation;

Or. ro

Ændringsforslag 27
María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at de nationale og 
regionale myndigheder skal gøre 
økonomisk, social innovation og 
miljøinnovation til et centralt punkt i 
deres langsigtede bæredygtige 
udviklingsstrategier drevet af stærke 
netværk, vidensudveksling samt 
forvaltnings- og innovationsøkosystemer, 
bestående af klynger af højt specialiserede 
SMV'er og industrier;

Or. en

Ændringsforslag 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger betydningen af en øget 
koordinering af de forskellige 
fællesskabspolitikker og de forskellige 
europæiske bevillinger, der er 
tilgængelige for at fremme 
genindustrialiseringen, navnlig med 
udgangspunkt i retningslinjerne i den 
fælles strategiske ramme, som er ved at 
blive udarbejdet for perioden 2014-2020;

Or. fr
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Ændringsforslag 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. mener, at der i udarbejdelsen af 
strategier for genindustrialisering endnu 
ikke er blevet taget hensyn til de kulturelle 
og kreative industriers potentiale til trods 
for deres bidrag til den europæiske 
økonomi; opfordrer de offentlige og 
private interessenter til at arbejde på at 
oprette regionale inkubatorer for 
innovation, der samler kreative 
virksomheder, universiteter, investorer og 
kulturinstitutioner for at fremme de 
kulturelle og kreative industrier;

Or. fr

Ændringsforslag 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. er enig med Kommissionen og Rådet i, 
at forbedringer af konkurrenceevnen i det 
indre marked, men også i samhandelen
med tredjelande, bør være en absolut 
prioritet; understreger behovet for, og 
vigtigheden af, udarbejdelsen af 
europæiske standarder, som er almindeligt 
anvendt, og forsvaret af EU på det globale 
marked, således at innovative 
foranstaltninger, som gennemføres af de 
europæiske virksomheder, ikke straffer 
dem, men i stedet efterhånden bliver en 
global standard;

6. er enig med Kommissionen og Rådet i, 
at forbedringer af konkurrenceevnen i det 
indre marked, men også i samhandelen 
med tredjelande, bør være en absolut 
prioritet; opfordrer Kommissionen til at 
styrke støtteordningerne til eksport og 
internationalisering af industrier, navnlig 
SMV'er; understreger behovet for, og 
vigtigheden af, udarbejdelsen af 
europæiske standarder, som er almindeligt 
anvendt, og forsvaret af EU på det globale 
marked, således at innovative 
foranstaltninger, som gennemføres af de 
europæiske virksomheder, ikke straffer 
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dem, men i stedet efterhånden bliver en 
global standard; anmoder Kommissionen 
om at forsvare en reel gensidighed i 
samhandelen, navnlig i adgangen til 
offentlige indkøb, så den ikke længere er 
underlagt protektionistiske 
foranstaltninger og diskriminerende 
praksis fra visse handelspartneres side;

Or. fr

Ændringsforslag 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. er enig med Kommissionen og Rådet i, 
at forbedringer af konkurrenceevnen i det 
indre marked, men også i samhandelen 
med tredjelande, bør være en absolut 
prioritet; understreger behovet for, og 
vigtigheden af, udarbejdelsen af 
europæiske standarder, som er almindeligt 
anvendt, og forsvaret af EU på det globale 
marked, således at innovative 
foranstaltninger, som gennemføres af de 
europæiske virksomheder, ikke straffer 
dem, men i stedet efterhånden bliver en 
global standard;

6. er enig med Kommissionen og Rådet i, 
at forbedringer af konkurrenceevnen i det 
indre marked, men også i samhandelen 
med tredjelande, bør være en absolut 
prioritet; understreger behovet for, og 
vigtigheden af, udarbejdelsen af 
europæiske standarder, som er almindeligt 
anvendt, og forsvaret af EU på det globale 
marked, navnlig vedrørende miljømæssigt
og socialt ansvar, således at innovative 
foranstaltninger, som gennemføres af de 
europæiske virksomheder, ikke straffer 
dem, men i stedet efterhånden bliver en 
global standard;

Or. en

Ændringsforslag 32
Alain Cadec

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. er enig med Kommissionen og Rådet i, 6. er enig med Kommissionen og Rådet i, 
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at forbedringer af konkurrenceevnen i det 
indre marked, men også i samhandelen 
med tredjelande, bør være en absolut 
prioritet; understreger behovet for, og 
vigtigheden af, udarbejdelsen af 
europæiske standarder, som er almindeligt 
anvendt, og forsvaret af EU på det globale 
marked, således at innovative 
foranstaltninger, som gennemføres af de 
europæiske virksomheder, ikke straffer 
dem, men i stedet efterhånden bliver en 
global standard;

at forbedringer af konkurrenceevnen i det 
indre marked, men også i samhandelen 
med tredjelande, bør være en absolut 
prioritet; understreger behovet for, og 
vigtigheden af, udarbejdelsen af 
europæiske standarder, som er almindeligt 
anvendt, og forsvaret af EU på det globale 
marked, således at innovative 
foranstaltninger, som gennemføres af de 
europæiske virksomheder, ikke straffer 
dem, men i stedet efterhånden bliver en 
global standard, navnlig via 
gensidighedsprincippet;

Or. fr

Ændringsforslag 33
María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. er meget bekymret over de negative 
virkninger, som den økonomiske og
finansielle krise har haft på EU's 
regioners kapacitet til at finansiere 
produktive investeringer i intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, hvorved 
realiseringen af Europa 2020-målene 
bringes i fare;

Or. en

Ændringsforslag 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. anmoder Kommissionen om at indføre 
en miljømæssig og social beskatning ved 
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Unionens grænser som modvægt til de 
sociale og miljørelaterede EU-standarder, 
der pålægges EU's industrier;

Or. fr

Ændringsforslag 35
Ramona Nicole Mănescu

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik spiller en stærkere 
rolle; opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 
både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er, med henblik på at 
tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering;

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik, som f.eks. de nye 
finansielle instrumenter til forbedring af 
konkurrenceevnen, spiller en stærkere 
rolle; opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 
både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er, med henblik på at 
tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering;

Or. en

Ændringsforslag 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik spiller en stærkere
rolle; opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik spiller en rolle; 
opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 
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både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er, med henblik på at 
tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering;

både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er,
håndværksvirksomheder og sociale 
virksomheder, med henblik på at tilbyde 
mere skræddersyet adgang til finansiering;
fastholder, at bidrag fra ESI-fondene til 
finansielle instrumenter skal leve op til de 
krav og principper, der er fastsat i 
lovgivningen vedrørende disse fonde;

Or. en

Ændringsforslag 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik spiller en stærkere 
rolle; opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 
både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er, med henblik på at 
tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering;

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik spiller en stærkere 
rolle; opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 
både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er, med henblik på at 
tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering; anmoder om, at der oprettes
en europæisk bank for SMV'er i lighed
med Oseo i Frankrig og Kreditanstalt für 
Wiederaufbau i Tyskland;

Or. fr

Ændringsforslag 38
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 7
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik spiller en stærkere 
rolle; opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 
både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er, med henblik på at 
tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering;

7. er af den opfattelse, at der, ud over 
tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, 
garantier og andre former for 
finansieringsteknik spiller en stærkere 
rolle; opfordrer til korrekt anvendelse af 
finansielle instrumenter ved at kombinere 
de forskellige former for økonomisk støtte, 
både direkte og indirekte, især dem, der er 
til rådighed for SMV'er, med henblik på at 
tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering; understreger behovet for at 
fremme SMV'ers og det lokale 
erhvervslivs adgang til teknologimidler;

Or. ro

Ændringsforslag 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at offentlige og private 
investeringer i lyset af den nuværende 
finansielle, økonomiske og sociale krise 
udgør en afgørende del af en overordnet
vækststrategi; støtter i denne forbindelse 
den samlede reform af statsstøtteordningen 
gennem anvendelse af en mere social og 
økonomisk baseret tilgang.

8. mener, at offentlige og private 
investeringer i lyset af den nuværende 
finansielle, økonomiske og sociale krise 
udgør en afgørende del af en overordnet
strategi for bæredygtig udvikling; støtter i 
denne forbindelse den samlede reform af 
statsstøtteordningen gennem anvendelse af 
en mere social og økonomisk baseret 
tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 40
María Irigoyen Pérez

Udkast til udtalelse
Punkt 8
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. mener, at offentlige og private 
investeringer i lyset af den nuværende 
finansielle, økonomiske og sociale krise 
udgør en afgørende del af en overordnet 
vækststrategi; støtter i denne forbindelse 
den samlede reform af statsstøtteordningen 
gennem anvendelse af en mere social og 
økonomisk baseret tilgang.

8. mener, at offentlige og private 
investeringer i lyset af den nuværende 
finansielle, økonomiske og sociale krise 
udgør en afgørende del af en overordnet 
vækststrategi; støtter i denne forbindelse 
den samlede reform af statsstøtteordningen 
gennem anvendelse af en mere social og 
økonomisk baseret tilgang; gentager 
vigtigheden af at tage større hensyn til 
kvaliteten og effektiviteten af de offentlige 
udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 41
Iosif Matula

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. støtter "styrkende" initiativer, der 
sigter mod en delvis genindførelse af 
produktion fra tredjelande; mener, at 
støtte til sådanne initiativer ville garantere 
produktkvalitet, skabe beskæftigelse og 
begrænse indvirkningen på miljøet;

Or. ro

Ændringsforslag 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. kræver i denne forbindelse, at 
Kommissionen reviderer 
konkurrencereglerne i artikel 101 og 102 
TEUF og gør dem mere fleksible for at 
fremme udviklingen af fremtrædende 
europæiske industrivirksomheder, som 
f.eks. Airbus eller EADS; minder ligeledes 
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om Europa-Parlamentets krav, der kom til 
udtryk i Vlasak-betænkningen 
(2013/2104(INI)) om revision af 
retningslinjerne for statsstøtte med 
regionalt sigte for at lette produktive 
investeringer i de europæiske industrier.

Or. fr


