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Pozměňovací návrh  21 

Zdzisław Krasnodębski 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potřeba evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností 

Caterpillar a Alstom 

Společný návrh usnesení 

Odrážka 3 a (nová) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie (SFEU) a Smlouvu o 

Evropské unii (SEU), zejména čl. 5 odst. 3 

SEU a protokol (č. 2) o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality, který je 

připojen ke Smlouvám, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  22 

Zdzisław Krasnodębski 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potřeba evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností 

Caterpillar a Alstom 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. je přesvědčen, že klíčovými prvky 

jakékoli unijní politiky reindustrializace 

musí být snížení administrativní zátěže a 

nákladů na dodržování předpisů pro 

podniky a rušení nepotřebných právních 

předpisů při současném zachování 

přísných standardů ochrany spotřebitelů, 

zaměstnanců, zdraví a životního prostředí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

Zdzisław Krasnodębski 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potřeba evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností 

Caterpillar a Alstom  

Společný návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že společnosti mají 

v poslední době tendenci přesouvat výrobu 

a služby zpět do Evropy, a vyzdvihuje 

příležitosti, které tento trend skýtá pro 

hospodářských růst a tvorbu pracovních 

míst; vyzývá Komisi, aby zvážila, jak by 

EU mohla vytvořit prostředí, které by bylo 

příznivě nakloněno podnikům a pomáhalo 

jim využít příležitostí, které tento trend 

návratu do Evropy přináší; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  24 

Zdzisław Krasnodębski 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potřeba evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností 

Caterpillar a Alstom  

Společný návrh usnesení 

Bod 12 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že evropský průmysl čelí 

globální konkurenci, a proto důrazně 

vyzývá Komisi, aby bezodkladně začala 

světový trh používat jako referenci při 

definování zeměpisných trhů ve své 

analýze a aby svou analýzu neomezovala 

pouze na vnitrostátní trhy nebo vnitřní trh, 

čímž evropskému průmyslu umožní 

vytvářet partnerství v oblasti výzkumu a 

vývoje či strategická partnerství; vyzývá v 

této souvislosti k umožnění 

restrukturalizace hlavních evropských 

výrobců, jež by měla umožnit vznik 

subjektů s dostatečnou kritickou masou na 

to, aby mohly obstát v mezinárodní 

konkurenci; 

12. zdůrazňuje, že evropský průmysl čelí 

globální konkurenci, a proto důrazně 

vyzývá Komisi, aby případně začala 

světový trh používat jako referenci při 

definování zeměpisných trhů ve své 

analýze a aby svou analýzu neomezovala 

pouze na vnitrostátní trhy nebo vnitřní trh, 

čímž evropskému průmyslu umožní 

vytvářet partnerství v oblasti výzkumu a 

vývoje či strategická partnerství; vyzývá v 

této souvislosti k umožnění 

restrukturalizace hlavních evropských 

výrobců, jež by měla umožnit vznik 

subjektů s dostatečnou kritickou masou na 

to, aby mohly obstát v mezinárodní 

konkurenci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Zdzisław Krasnodębski 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potřeba evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností 

Caterpillar a Alstom  

Společný návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. zdůrazňuje však, že EGF je nástroj, 

který reaguje pouze tehdy, došlo-li k 

propouštění, a že členské státy a EU 

musejí vyvíjet větší úsilí při zavádění 

správného hospodářského a legislativního 

prostředí s cílem posílit 

konkurenceschopnost a vytvářet 

dlouhodobá a udržitelná pracovní místa; 

Or. en 

 

 


