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Ändringsförslag  9 
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-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. 

utgår 

Or. pt 
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2.3.2011 A7-0022/10 

Ändringsförslag  10 
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 16 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft kommissionen att påskynda 

fullbordandet av EU:s inre marknad, 

eftersom det är en förutsättning för en 

konkurrenskraftig industri och 

innovation. 

utgår 

Or. pt 
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2.3.2011 A7-0022/11 

Ändringsförslag  11 
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-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. pt 
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2.3.2011 A7-0022/12 

Ändringsförslag  12 
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 91 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

91. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att spela en mer proaktiv 

roll i förvaltningen av den inre 

marknaden genom att förbättra 

samarbetet mellan nationella myndigheter 

och förstärka införlivandet, tillämpningen 

och efterlevandet av den inre marknadens 

bestämmelser på plats. Medlemsstaterna 

uppmanas att minska 

transaktionskostnaderna genom 

ytterligare åtgärder, såsom en mer effektiv 

e-förvaltning. 

utgår 

Or. pt 
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2.3.2011 A7-0022/13 

Ändringsförslag  13 
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2010/2095(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 96 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

96. Europaparlamentet betonar att den 

europeiska industrin har mycket att vinna 

på ett verkligt genomförande av den inre 

marknaden, och uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att snarast avlägsna 

kvarvarande hinder och barriärer på den 

inre marknaden. 

utgår 

Or. pt 

 

 


