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Poprawka  21 

Zdzisław Krasnodębski 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i 

Alstom 

Wspólny projekt rezolucji 

Tiret 3 a (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając Traktat 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) i Traktat o Unii Europejskiej 

(TUE), w szczególności art. 5 ust. 3 TUE i 

protokół (nr 2) do niego w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, 

Or. en 
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Poprawka  22 

Zdzisław Krasnodębski 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i 

Alstom 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. uważa, że zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych nakładanych na 

przedsiębiorstwa i obniżenie ponoszonych 

przez nie kosztów przestrzegania 

przepisów oraz uchylenie zbędnego 

prawodawstwa przy jednoczesnym 

dalszym zapewnianiu wysokich 

standardów ochrony konsumentów, 

pracowników, zdrowia i środowiska musi 

stanowić kluczowy element każdej unijnej 

polityki reindustrializacji; 

Or. en 
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Poprawka  23 

Zdzisław Krasnodębski 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i 

Alstom 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  9a. zwraca uwagę na nową tendencję 

polegającą na tym, że przedsiębiorstwa 

wracają do produkcji i świadczenia usług 

w Europie, a także na wynikające z tego 

możliwości w zakresie wzrostu i tworzenia 

miejsc pracy; apeluje do Komisji, by 

rozważyła, w jaki sposób UE może 

stworzyć warunki sprzyjające 

wykorzystaniu przez przedsiębiorstwa 

szans, jakie niesie ze sobą ta ponowna 

relokacja miejsc pracy; 

Or. en 
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Poprawka  24 

Zdzisław Krasnodębski 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i 

Alstom 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że europejski przemysł stoi 

w obliczu ogólnoświatowej konkurencji, i 

w związku z tym stanowczo zachęca 

Komisję, by niezwłocznie przyjęła 

światowy rynek jako punkt odniesienia 

przy określaniu rynków geograficznych w 

ramach swojej analizy oraz by nie 

ograniczała swojej analizy wyłącznie do 

rynków krajowych lub rynku 

wewnętrznego, co pozwoli europejskim 

branżom przemysłowym na tworzenie 

partnerstw badawczo–rozwojowych lub 

związków strategicznych; wzywa w tym 

kontekście do umożliwienia 

restrukturyzacji głównych europejskich 

producentów w celu ułatwienia 

powstawania podmiotów o masie 

krytycznej wystarczającej do stawienia 

czoła konkurencji międzynarodowej; 

12. podkreśla, że europejski przemysł stoi 

w obliczu ogólnoświatowej konkurencji, i 

w związku z tym stanowczo zachęca 

Komisję, by w odpowiednich przypadkach 

przyjęła światowy rynek jako punkt 

odniesienia przy określaniu rynków 

geograficznych w ramach swojej analizy 

oraz by nie ograniczała swojej analizy 

wyłącznie do rynków krajowych lub rynku 

wewnętrznego, co pozwoli europejskim 

branżom przemysłowym na tworzenie 

partnerstw badawczo–rozwojowych lub 

związków strategicznych; wzywa w tym 

kontekście do umożliwienia 

restrukturyzacji głównych europejskich 

producentów w celu ułatwienia 

powstawania podmiotów o masie 

krytycznej wystarczającej do stawienia 

czoła konkurencji międzynarodowej; 

Or. en 
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Poprawka  25 

Zdzisław Krasnodębski 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i 

Alstom 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  33a. podkreśla jednak, że EFG jest 

instrumentem, który reaguje tylko wtedy, 

kiedy doszło już do zwolnień, oraz że 

niezbędne są większe starania ze strony 

państw członkowskich i UE, aby stworzyć 

właściwe otoczenie gospodarcze i prawne 

w celu pobudzenia konkurencyjności i 

tworzenia długoterminowych i trwałych 

miejsc pracy; 

Or. en 

 

 


