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Pozmeňujúci návrh  21 

Zdzisław Krasnodębski 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar 

a Alstom 

Spoločný návrh uznesenia 

Zarážka 3 a (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ) a na Zmluvu 

o Európskej únii (Zmluva o EÚ), najmä 

na článok 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ a na jej 

protokol č. 2 o uplatňovaní zásad 

subsidiarity a proporcionality, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Zdzisław Krasnodębski 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar 

a Alstom 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. domnieva sa, že kľúčovým prvkom 

každej európskej politiky 

reindustrializácie musí byť zníženie 

administratívnej záťaže a nákladov 

podnikov na dodržiavanie predpisov, a tiež 

zrušenie zbytočných právnych predpisov, 

pričom sa naďalej musí zaručiť vysoká 

úroveň ochrany spotrebiteľa, 

zamestnancov, zdravia a životného 

prostredia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  23 

Zdzisław Krasnodębski 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar 

a Alstom 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. vyzdvihuje nedávny trend spoločností, 

ktoré presúvajú výrobu a služby späť 

do Európy, a s tým súvisiace príležitosti 

na rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 

Komisiu, aby posúdila, ako môže EÚ 

vytvoriť priaznivé prostredie na pomoc 

podnikom pri využívaní príležitostí, ktoré 

návrat výroby a služieb zo zahraničia 

prináša; 

Or. en 



 

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

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Zdzisław Krasnodębski 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar 

a Alstom 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že európsky priemysel čelí 

celosvetovej konkurencii, a preto dôrazne 

nabáda Komisiu, aby pri vymedzovaní 

zemepisných trhov vo svojej analýze čo 

najskôr začala používať svetový trh ako 

referenčný a neobmedzovala svoju analýzu 

iba na vnútroštátne trhy alebo vnútorný trh, 

čím umožní európskemu priemyslu 

vytvárať partnerstvá alebo strategické 

aliancie v oblasti výskumu a vývoja; 

vyzýva v tejto súvislosti na umožnenie 

reštrukturalizácie veľkých európskych 

výrobcov, aby mohli vzniknúť dostatočne 

veľké subjekty schopné súperiť 

s medzinárodnou konkurenciou; 

12. zdôrazňuje, že európsky priemysel čelí 

celosvetovej konkurencii, a preto dôrazne 

nabáda Komisiu, aby pri vymedzovaní 

zemepisných trhov vo svojej analýze 

začala v prípade potreby používať svetový 

trh ako referenčný a neobmedzovala svoju 

analýzu iba na vnútroštátne trhy alebo 

vnútorný trh, čím umožní európskemu 

priemyslu vytvárať partnerstvá alebo 

strategické aliancie v oblasti výskumu 

a vývoja; vyzýva v tejto súvislosti na 

umožnenie reštrukturalizácie veľkých 

európskych výrobcov, aby mohli vzniknúť 

dostatočne veľké subjekty schopné súperiť 

s medzinárodnou konkurenciou; 

Or. en 



 

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

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Zdzisław Krasnodębski 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar 

a Alstom 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  33a. zdôrazňuje však, že EGF je nástroj, 

ktorý sa používa až vtedy, keď už 

k prepúšťaniu došlo, a že členské štáty 

a EÚ musia vyvinúť väčšie úsilie na 

vytvorenie vhodného hospodárskeho 

a legislatívneho prostredia, ktoré umožní 

posilniť konkurencieschopnosť a vytvoriť 

dlhodobo udržateľné pracovné miesta; 

Or. en 

 

 


