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Grozījums Nr.  21 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu 

“Caterpillar” un “Alstom” lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.a ievilkums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) un Līgumu 

par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši 

LES 5. panta 3. punktu un 2. protokolu 

par subsidiaritātes principa un 

proporcionalitātes principa piemērošanu, 

Or. en 
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Grozījums Nr.  22 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu 

“Caterpillar” un “Alstom” lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a uzskata, ka īpaši būtiskiem ES 

reindustrializācijas politikas aspektiem 

jābūt administratīvā sloga un atbilstības 

izmaksu samazināšanai uzņēmumiem, kā 

arī nevajadzīgo tiesību aktu atcelšanai, 

vienlaikus turpinot nodrošināt augstus 

patērētāju, darba ņēmēju, veselības un 

vides aizsardzības standartus; 

Or. en 



 

AM\1106097LV.docx PE589.640v01-00 } 

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Groz. 23 

Grozījums Nr.  23 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu 

“Caterpillar” un “Alstom” lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a uzsver, ka nesen ir parādījusies 

tendence, ka uzņēmumi pārceļ ražošanu 

un pakalpojumu sniegšanu atpakaļ uz 

Eiropu, un ka tas ļauj nodrošināt 

izaugsmi un radīt jaunas darbvietas; 

aicina Komisiju apsvērt, kā ES varētu 

izveidot labvēlīgu vidi, lai palīdzētu 

uzņēmumiem izmantot iespējas, ko sniedz 

darbvietu pārcelšana atpakaļ uz Eiropu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  24 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu 

“Caterpillar” un “Alstom” lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver, ka Eiropas rūpniecībai nākas 

konkurēt globālā mērogā, un tāpēc stingri 

iesaka Komisijai, lai tā, veicot analīzi un 

nosakot ģeogrāfiskos tirgus, neaprobežotos 

tikai ar valstu tirgu vai iekšējā tirgus 

analīzi, bet kā atsauces vērtību 

nekavējoties izmantotu pasaules tirgu, jo 

tādējādi Eiropas rūpniecības uzņēmumiem 

būs nodrošināta iespēja veidot partnerības 

vai stratēģiskās alianses pētniecības un 

izstrādes jomā; šajā sakarībā prasa pavērt 

iespējas lielāko Eiropas ražošanas 

uzņēmumu pārstrukturēšanai, lai varētu 

veidoties jauni tirgus dalībnieki, kuriem 

būtu pietiekama kritiskā masa, lai 

pastāvētu starptautiskās konkurences 

apstākļos; 

12. uzsver, ka Eiropas rūpniecībai nākas 

konkurēt globālā mērogā, un tāpēc stingri 

iesaka Komisijai, lai tā, veicot analīzi un 

nosakot ģeogrāfiskos tirgus, vajadzības 

gadījumā neaprobežotos tikai ar valstu 

tirgu vai iekšējā tirgus analīzi, bet kā 

atsauces vērtību izmantotu pasaules tirgu, 

jo tādējādi Eiropas rūpniecības 

uzņēmumiem būs nodrošināta iespēja 

veidot partnerības vai stratēģiskās alianses 

pētniecības un izstrādes jomā; šajā sakarībā 

prasa pavērt iespējas lielāko Eiropas 

ražošanas uzņēmumu pārstrukturēšanai, lai 

varētu veidoties jauni tirgus dalībnieki, 

kuriem būtu pietiekama kritiskā masa, lai 

pastāvētu starptautiskās konkurences 

apstākļos; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  25 

Zdzisław Krasnodębski 

ECR grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu 

“Caterpillar” un “Alstom” lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

33.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  33.a tomēr uzsver, ka EGF ir instruments, 

kas reaģē tikai tad, ja atlaišana no darba 

ir notikusi, un ka dalībvalstīm ir jāpieliek 

lielākas pūles un ES ir jārada piemērota 

ekonomiskā un tiesiskā vide, lai veicinātu 

konkurētspēju un radītu ilgtermiņā 

ilgtspējīgas darbvietas; 

Or. en 

 

 


