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Amendamentul  21 

Zdzisław Krasnodębski 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri 

Caterpillar și Alstom 

Propunere comună de rezoluție 

Liniuța 3 a (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

și Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), în special articolul 5 alineatul (3) 

din TUE și Protocolul nr. 2 la acesta 

privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității, 
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Amendamentul  22 

Zdzisław Krasnodębski 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri 

Caterpillar și Alstom 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. consideră că reducerea sarcinilor 

administrative și a costurilor de asigurare 

a conformității impuse întreprinderilor, 

precum și abrogarea legislației inutile și, 

totodată, asigurarea în continuare a unor 

standarde ridicate de protecție a 

consumatorilor, angajaților, sănătății și 

mediului trebuie să fie elemente de bază 

ale oricărei politici de reindustrializare a 

UE; 

Or. en 
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Amendamentul  23 

Zdzisław Krasnodębski 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri 

Caterpillar și Alstom 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  9a. evidențiază tendința recentă a 

întreprinderilor de a-și readuce producția 

și serviciile în Europa și oportunitățile 

apărute în consecință pentru creștere și 

crearea de locuri de muncă; solicită 

Comisiei să reflecteze asupra 

modalităților de a crea un mediu prielnic 

pentru a ajuta firmele să profite de 

oportunitățile oferite de această 

„relocalizare”; 

Or. en 
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Amendamentul  24 

Zdzisław Krasnodębski 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri 

Caterpillar și Alstom 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că industria europeană este 

expusă concurenței mondiale și, prin 

urmare, încurajează ferm Comisia să ia 

urgent piața mondială ca referință atunci 

când definește piețe geografice în analizele 

sale și să nu își limiteze analizele la piețele 

naționale, permițând astfel industriilor 

europene să creeze parteneriate de 

cercetare și dezvoltare sau alianțe 

strategice; solicită, în acest context, să se 

faciliteze restructurarea marilor producători 

europeni cu scopul de a permite apariția 

unor actori cu o masă critică suficientă 

pentru a face față concurenței 

internaționale; 

12. subliniază că industria europeană este 

expusă concurenței mondiale și, prin 

urmare, încurajează ferm Comisia să ia, 

acolo unde este cazul, piața mondială ca 

referință atunci când definește piețe 

geografice în analizele sale și să nu își 

limiteze analizele la piețele naționale sau 

la piața internă, permițând astfel 

industriilor europene să creeze parteneriate 

de cercetare și dezvoltare sau alianțe 

strategice; solicită, în acest context, să se 

faciliteze restructurarea marilor producători 

europeni cu scopul de a permite apariția 

unor actori cu o masă critică suficientă 

pentru a face față concurenței 

internaționale; 

Or. en 
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Amendamentul  25 

Zdzisław Krasnodębski 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri 

Caterpillar și Alstom 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 33 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  33a. subliniază totuși că FEG este un 

instrument care este mobilizat abia după 

ce au avut loc deja disponibilizările și că 

statele membre și UE trebuie să depună 

eforturi mai susținute pentru a crea un 

mediu economic și legislativ care să 

stimuleze competitivitatea și să creeze 

locuri de muncă durabile și pe termen 

lung; 

Or. en 

 

 


