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Tarkistus  21 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen 

uudelleenteollistamispolitiikkaan 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

ja Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen (SEU) ja erityisesti SEU:n 

5 artiklan 3 kohdan sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 

tehdyn pöytäkirjan (N:o 2), 

Or. en 
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Tarkistus  22 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen 

uudelleenteollistamispolitiikkaan 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. katsoo, että EU:n 

uudelleenteollistamispolitiikassa on 

keskeiseksi tavoitteeksi asetettava yritysten 

hallinnollisen rasituksen ja säännösten 

noudattamisesta aiheutuvien 

kustannusten vähentäminen sekä 

tarpeettoman lainsäädännön 

kumoaminen varmistaen kuitenkin 

edelleen keskeiset kuluttajien, 

työntekijöiden, terveyden ja ympäristön 

suojelun korkeat normit; 

Or. en 
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Tarkistus  23 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen 

uudelleenteollistamispolitiikkaan 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. korostaa, että viime aikoina yritykset 

ovat pyrkineet palauttamaan tuotantoa ja 

palveluja Eurooppaan ja että tämä tuo 

mukanaan mahdollisuuksia luoda kasvua 

ja työpaikkoja; kehottaa komissiota 

harkitsemaan, millä tavoin unioni voi 

luoda otollisen ympäristön, jotta yrityksiä 

voidaan auttaa hyödyntämään 

työpaikkojen palauttamisen tarjoamia 

mahdollisuuksia; 

Or. en 
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Tarkistus  24 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen 

uudelleenteollistamispolitiikkaan 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. painottaa, että eurooppalainen 

teollisuus kilpailee maailmanlaajuisesti, ja 

kannustaa täten voimakkaasti komissiota 

käyttämään maailmanmarkkinoita 

kiireellisesti viitekehyksenä, kun se 

määrittelee maantieteellisiä markkinoita 

analyyseissaan, eikä rajoittamaan 

analyysejaan pelkästään kansallisiin 

markkinoihin tai sisämarkkinoihin, mikä 

antaisi eurooppalaiselle teollisuudelle 

mahdollisuuden luoda T&K-

kumppanuuksia tai strategisia liittoutumia; 

kehottaa tässä mielessä toteuttamaan 

suurten eurooppalaisten valmistajien 

rakenneuudistuksen, jotta esiin voi nousta 

toimijoita, joilla on riittävästi kriittistä 

massaa, jotta ne voivat selviytyä 

kansainvälisestä kilpailusta; 

12. painottaa, että eurooppalainen 

teollisuus kilpailee maailmanlaajuisesti, ja 

kannustaa täten voimakkaasti komissiota 

käyttämään maailmanmarkkinoita 

tarvittaessa viitekehyksenä, kun se 

määrittelee maantieteellisiä markkinoita 

analyyseissaan, eikä rajoittamaan 

analyysejaan pelkästään kansallisiin 

markkinoihin tai sisämarkkinoihin, mikä 

antaisi eurooppalaiselle teollisuudelle 

mahdollisuuden luoda T&K-

kumppanuuksia tai strategisia liittoutumia; 

kehottaa tässä mielessä toteuttamaan 

suurten eurooppalaisten valmistajien 

rakenneuudistuksen, jotta esiin voi nousta 

toimijoita, joilla on riittävästi kriittistä 

massaa, jotta ne voivat selviytyä 

kansainvälisestä kilpailusta; 

Or. en 
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Tarkistus  25 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen 

uudelleenteollistamispolitiikkaan 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

33 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  33 a. korostaa kuitenkin, että Euroopan 

globalisaatiorahasto on väline, jolla 

vastataan ainoastaan toteutuneisiin 

työntekijävähennyksiin, ja että 

jäsenvaltioiden ja unionin on pyrittävä 

voimakkaammin luomaan asianmukainen 

taloudellinen ja lainsäädännöllinen 

ympäristö, jossa voidaan parantaa 

kilpailukykyä ja luoda pysyviä kestäviä 

työpaikkoja; 

Or. en 

 

 


