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Muudatusettepanek  21 

Zdzisław Krasnodębski 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkus hiljutiste Caterpillari ja Alstomi 

juhtumite valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Volitus 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut ja Euroopa Liidu lepingut, eriti 

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõiget 3 

ning selle protokolli nr 2 subsidiaarsuse 

ja proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise kohta, 

Or. en 
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Muudatusettepanek  22 

Zdzisław Krasnodębski 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkus hiljutiste Caterpillari ja Alstomi 

juhtumite valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 5 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  5 a. on veendunud, et halduskoormuse ja 

nõuete täitmisega seotud kulude 

vähendamine ettevõtjate jaoks ning 

tarbetute õigusaktide kehtetuks 

tunnistamine ning samal ajal tarbija-, 

töötaja-, tervise- ja keskkonnakaitse 

kõrgete normide jätkuv tagamine peavad 

olema mis tahes ELi 

taasindustrialiseerimise poliitika keskse 

tähtsusega elemendid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  23 

Zdzisław Krasnodębski 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkus hiljutiste Caterpillari ja Alstomi 

juhtumite valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. rõhutab äriühingute viimasel ajal 

ilmnenud suundumust tuua tootmine ja 

teenused tagasi Euroopasse ning sellega 

avanevaid majanduskasvu ja töökohtade 

loomise võimalusi; kutsub komisjoni üles 

kaaluma, kuidas saaks EL luua soodsa 

keskkonna, et aidata ettevõtjatel saada 

kasu sellisest tagasitoomisest tulenevatest 

võimalustest; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  24 

Zdzisław Krasnodębski 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkus hiljutiste Caterpillari ja Alstomi 

juhtumite valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

12. rõhutab, et Euroopa tööstus seisab 

silmitsi ülemaailmse konkurentsiga, ning 

soovitab seetõttu komisjonil tungivalt võtta 

oma analüüsis geograafiliste turgude 

kindlaksmääramisel aluseks maailmaturg ja 

mitte piirduda oma analüüsis riiklike 

turgude või siseturuga, võimaldades seeläbi 

Euroopa tööstusel luua teadus- ja 

arendustegevuse partnerlusi või 

strateegilisi liite; nõuab sellega seoses 

Euroopa suuremate tootjate 

restruktureerimise võimaldamist, et lasta 

tekkida sellistel osalejatel, kellel on 

kriitiline mass, et tulla toime 

rahvusvahelise konkurentsiga; 

12. rõhutab, et Euroopa tööstus seisab 

silmitsi ülemaailmse konkurentsiga, ning 

soovitab seetõttu komisjonil, kui see on 

asjakohane, tungivalt võtta oma analüüsis 

geograafiliste turgude kindlaksmääramisel 

aluseks maailmaturg ja mitte piirduda oma 

analüüsis riiklike turgude või siseturuga, 

võimaldades seeläbi Euroopa tööstusel 

luua teadus- ja arendustegevuse partnerlusi 

või strateegilisi liite; nõuab sellega seoses 

Euroopa suuremate tootjate 

restruktureerimise võimaldamist, et lasta 

tekkida sellistel osalejatel, kellel on 

kriitiline mass, et tulla toime 

rahvusvahelise konkurentsiga; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  25 

Zdzisław Krasnodębski 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkus hiljutiste Caterpillari ja Alstomi 

juhtumite valguses 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 33 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  33 a. rõhutab aga, et EGF on vahend, 

millega reageeritakse üksnes juba 

toimunud koondamistele, ning et 

liikmesriikidel ja ELil on vaja teha 

suuremaid jõupingutusi õige majandus- 

ja õiguskeskkonna loomiseks, et toetada 

konkurentsivõimet ja luua pikaajaliselt 

püsivaid töökohti; 

Or. en 

 

 

 


