
sþ. 187. Breytingartillögur L86. mál]
við till. til þál. um iðnaðarstefnu.

Frá Friðrik Sophussyni, Jósef H. Þorgeirssyni. Matthíasi A. Mathiesen,
Þorv. Garðari Kristjánssyni og Pétri Sigurðssyni.

1. Kafli um markmið:
1. Nýr liður verði nr. 1 og hljóði þannig:

Að byggja iðnþróun á grundvelli frjáls framtaks einstaklinga og
samtaka þeirra og örva þessa aðila til nýrra átaka á sviði nýjunga i fram-
leiðslu.

2. Liður 1 verði nr. 2, liður 2 verði nr. 3, liður 3 verði nr. 4 og síðan komi nýr
liður nr. 5:

Að nýta sem best þá möguleika til iðnaðarframleiðslu, sem felast í inn-
lendum orkul ndum, nl. a. með hraðri uppbyggingu orkufreks iðnaðar í sam-
vinnu við erlenda aðila eftir því sem hagkvæmt er á hverjum tíma.

Liður 4 verði liður nr. () og liður 5 nr. 7.
H. Kafli um leiðir:

1. Við 1. lið bætist:
Í því skyni verði m. a. tekinn upp virðisaukaskattur, álagning aðstöðu-

gjalds og launaskatts samræmd milli atvinnuvega og endurkaupakerfi rekstr-
arlána látið ná að fullu til iðnaðar.

2. Við 3. lið bætist:
Arðsemi fjárfestinga ráði veitingu fjárfestingarlána.

3. Fyrsta setning 6. liðar breytist þannig að í stað "hafi forystu um" komi:
stuðli að. - Setningin verði þá: Ríkisvaldið stuðli að uppbyggingu fjár-
magnsfreks nýiðnaðar o. s. frv. Síðan bætist við: Samningar við erlenda
aðila um stóriðjufyrirtæki geri ráð fyrir þeim möguleika, að íslendingar eign-
ist fyrirtækin á ákveðnum tíma.

4. Við 11. lið bætist: m. a. með skattalegum aðgerðum.
5. Í 13. lið bætist orðið "öll" inn í setningu þannig:

Felld verði niður öll aðflutningsgjöld o. s. frv.
6. Í 14. lið falli niður síðari hluti setningarinnar frá og með orðunum "innan

ramma". Í stað þess komi : hliðstætt því, sem gerist um innfluttar samkeppn-
isvörur.

7. Við 15. lið bætist: m. a. með ráðstöfunum í skattamálum. - Enn fremur komi
ný setning svohljóðandi: Jafnframt verði nýbyggingargjald þegar í stað fellt
niður.

8. 16. liður orðist þannig:
Einstaklingsframtakið verði virkjað til nýrra átaka á sviði iðnþróunar

með því að skapa einkarekstri og samtökum einstaklinga nauðsynleg almenn
skilyrði. Stuðlað verði að aukinni samvinnu stjórnenda og starfsfólks fyrir-
tækja á grundvelli samtaka iðnaðarins i þeim tilgangi að efla lýðræði í at-
vinnurekstri og bæta framleiðsluárangur.


