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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 21 

Τροπολογία  21 

Zdzisław Krasnodębski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων 

υποθέσεων Caterpillar και Alstom 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Περίπτωση 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ) και τη Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ),  και ιδίως 

το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ 

καθώς και  το Πρωτόκολλο αριθ. 2 αυτής 

σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 22 

Τροπολογία  22 

Zdzisław Krasnodębski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων 

υποθέσεων Caterpillar και Alstom 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. πιστεύει ότι η μείωση του διοικητικού 

φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης 

για τις επιχειρήσεις, και η κατάργηση της 

περιττής νομοθεσίας, παράλληλα με την 

εξασφάλιση υψηλών προτύπων 

προστασίας των καταναλωτών, των 

εργαζομένων, της υγείας και του 

περιβάλλοντος, πρέπει να αποτελέσουν 

βασικές συνιστώσες οιασδήποτε 

πολιτικής για την επανεκβιομηχάνιση της 

ΕΕ· 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 23 

Τροπολογία  23 

Zdzisław Krasnodębski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων 

υποθέσεων Caterpillar και Alstom 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. επισημαίνει την πρόσφατη τάση των 

επιχειρήσεων για επαναφορά της 

παραγωγής και των υπηρεσιών στην 

Ευρώπη και τις ευκαιρίες που παρέχει 

αυτή η τάση για ανάπτυξη και δημιουργία 

θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 

εξετάσει, με ποιο τρόπο η ΕΕ μπορεί να 

δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 

να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 

προσφέρει αυτός ο «επαναπατρισμός» 

της οικονομικής δραστηριότητας· 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 24 

Τροπολογία  24 

Zdzisław Krasnodębski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων 

υποθέσεων Caterpillar και Alstom 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 

βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, 

παροτρύνει θερμά την Επιτροπή να 

χρησιμοποιεί επειγόντως την παγκόσμια 

αγορά ως σημείο αναφοράς όταν ορίζει 

γεωγραφικές αγορές στις αναλύσεις της 

και να μην περιορίζει τις αναλύσεις της 

στις εθνικές αγορές ή στην εσωτερική 

αγορά, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στις 

ευρωπαϊκές βιομηχανίες τη δυνατότητα να 

δημιουργούν συμπράξεις έρευνας και 

ανάπτυξης ή στρατηγικές συμμαχίες· ζητεί, 

στο πλαίσιο αυτό, να καταστεί δυνατή η 

αναδιάρθρωση των μεγάλων ευρωπαίων 

κατασκευαστών ώστε να μπορέσουν να 

αναδυθούν παράγοντες της αγοράς που θα 

διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα για να 

αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό· 

12. τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία 

βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, 

παροτρύνει θερμά την Επιτροπή να 

χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση, την 

παγκόσμια αγορά ως σημείο αναφοράς 

όταν ορίζει γεωγραφικές αγορές στις 

αναλύσεις της και να μην περιορίζει τις 

αναλύσεις της στις εθνικές αγορές ή στην 

εσωτερική αγορά, παρέχοντας με τον 

τρόπο αυτό στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες 

τη δυνατότητα να δημιουργούν συμπράξεις 

έρευνας και ανάπτυξης ή στρατηγικές 

συμμαχίες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 

καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση των 

μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών ώστε 

να μπορέσουν να αναδυθούν παράγοντες 

της αγοράς που θα διαθέτουν επαρκή 

κρίσιμη μάζα για να αντιμετωπίσουν τον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό· 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 25 

Τροπολογία  25 

Zdzisław Krasnodębski 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων 

υποθέσεων Caterpillar και Alstom 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  33α. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ΕΤΠ 

αποτελεί εργαλείο το οποίο αντιδρά μόνο 

όταν έχουν πραγματοποιηθεί οι 

απολύσεις, και ότι απαιτούνται 

μεγαλύτερες προσπάθειες από την πλευρά 

των κρατών μελών και της ΕΕ 

προκειμένου να δημιουργηθεί το 

απαιτούμενο οικονομικό και νομοθετικό 

περιβάλλον ώστε να τονωθεί η 

ανταγωνιστικότητα και να 

δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες θέσεις 

εργασίας· 

Or. en 

 

 


