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2.3.2011 A7-0022/1 

Ändringsförslag  1 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 12 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet framhåller hur 

viktiga vissa sektorer, t.ex. energi och 

transportsektorn, är i den europeiska 

industrins kostnadsstruktur. Parlamentet 

anser att man måste fortsätta att förbättra 

dessa sektorers konkurrenskraft genom 

privatisering. Mot bakgrund av detta är 

parlamentet övertygat om att man måste 

minska de offentliga medlen i de företag 

som är verksamma på avreglerade 

marknader och vidta åtgärder för fritt 

tillhandahållande av tjänster inom alla 

transportslag. 

12. Europaparlamentet framhåller hur 

viktiga vissa sektorer, t.ex. energi och 

transportsektorn, är i den europeiska 

industrins kostnadsstruktur. Parlamentet 

anser att man måste fortsätta att förbättra 

dessa sektorers konkurrenskraft. 

Or. en 
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2.3.2011 A7-0022/2 

Ändringsförslag  2 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 20 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fokusera mer på 

konkurrensaspekterna under 

konsekvensbedömningsförfarandet 

(”konkurrensanalysen”) samt i 

förhands-/efterhandsutvärderingarna 

(kontroller), och att snarast möjligt 

genomföra denna viktiga del av smart 

lagstiftning i alla kommissionens enheter. 

20. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att fokusera mer på 

konkurrensaspekterna under 

konsekvensbedömningsförfarandet 

(”konkurrensanalysen”) samt i 

förhands-/efterhandsutvärderingarna 

(kontroller), och att snarast möjligt 

genomföra denna viktiga del av smart 

lagstiftning i alla kommissionens enheter. 

Parlamentet betonar att hållbarhet är 

centralt för fortsatt konkurrenskraft och 

en resurseffektiv och koldioxidsnål 

ekonomi. 

Or. en 
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2.3.2011 A7-0022/3 

Ändringsförslag  3 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 21 – strecksats 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

• mer målinriktade insatser för att dra 

nytta av synergieffekterna mellan civil 

och militär forskning. 

utgår 

Or. en 
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2.3.2011 A7-0022/4 

Ändringsförslag  4 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 36a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  36a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram en strategi 

som främjar produktservicesystem (PPS) 

eftersom de skulle medföra avsevärda 

fördelar för näringslivet, handelsbalansen 

och miljön. 

Or. en 
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2.3.2011 A7-0022/5 

Ändringsförslag  5 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 59 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

59. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta kraftfullare 

åtgärder för att förhindra 

kunskapsöverföring från EU till andra 

delar i världen, i synnerhet till Kina, 

eftersom den ofta inte besvaras. 

utgår 

Or. en 



 

AM\859324SV.doc  PE459.699v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

2.3.2011 A7-0022/6 

Ändringsförslag  6 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 76 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet är övertygat om att 

den inre marknadens instrument måste 

komma den europeiska industripolitiken 

till godo, för att främja framväxten av 

stora europeiska framgångsrika projekt 

som inom sina respektive sektorer intar en 

ledande ställning i världen, såsom Galileo 

eller Sesar. Parlamentet uppmanar EU att 

inte ställa krav på sina företag som skiljer 

sig alltför mycket från motsvarande krav i 

tredjeländer. 

76. Europaparlamentet är övertygat om att 

den inre marknadens instrument måste 

komma den europeiska industripolitiken 

till godo. 

Or. en 
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2.3.2011 A7-0022/7 

Ändringsförslag  7 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 119 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

119. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att uppnå de mål som ställs 

upp i meddelandet om Europa i världen 

och det kommande meddelandet om 

handelspolitiken, särskilt genom att 

säkerställa omfattande tillgång till nya 

marknader inom ramen för Doharundan, 

inbegripet genom sektorsavtal, t.ex. inom 

kemisk respektive mekanisk industri. 

utgår 

Or. en 
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2.3.2011 A7-0022/8 

Ändringsförslag  8 
Reinhard Bütikofer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0022/2011 
Bernd Lange 
En industripolitik för en globaliserad tid 

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 129 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

129. Europaparlamentet anser att 

EU:s industripolitik även bör bygga på 

konkreta projekt som på ett tydligt sätt 

gynnar våra europeiska företag och 

medborgare, exempelvis GMES, Galileo 

och Iter. 

utgår 

Or. en 

 

 


