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Predlog spremembe  21 

Zdzisław Krasnodębski 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera 

Caterpillar in Alstom 

Predlog skupne resolucije 

Alinea 3 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) in Pogodbe o 

Evropski uniji (PEU), zlasti člena 5(3) 

PEU ter njenega protokola št. 2 o uporabi 

načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 

Or. en 
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Predlog spremembe  22 

Zdzisław Krasnodębski 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera 

Caterpillar in Alstom 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  5a. meni, da morajo biti ključni elementi 

politike EU za ponovno industrializacijo 

zmanjšanje upravnih bremen in stroškov 

zaradi spoštovanja predpisov za podjetja 

ter razveljavitev nepotrebne zakonodaje 

ob nadaljnjem zagotavljanju visokih 

standardov na področju varstva 

potrošnikov, zaposlenih, zdravja in okolja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  23 

Zdzisław Krasnodębski 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera 

Caterpillar in Alstom 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  9a. opozarja na najnovejši razvoj, ko 

družbe svojo proizvodnjo in storitve selijo 

nazaj v Evropo ter na možnosti za nova 

delovna mesta, ki jih ta prinaša; poziva 

Komisijo, naj preuči, kako lahko EU 

ustvari gostoljubno okolje, da bi podjetjem 

pomagali izkoristiti možnosti, ki jih 

prinaša vrnitev proizvodnje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Zdzisław Krasnodębski 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera 

Caterpillar in Alstom 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da je evropska industrija 

izpostavljena svetovni konkurenci, zato 

odločno spodbuja Komisijo, naj čim prej 

sprejme svetovni trg kot referenco pri 

opredeljevanju geografskih trgov v svojih 

analizah, teh analiz pa naj ne omejuje le na 

nacionalne trge ali notranji trg, saj bo 

evropski industriji le tako omogočila 

vzpostavljanje partnerstev na področju 

raziskav in razvoja ter strateških 

zavezništev; v zvezi s tem poziva, naj se 

omogoči prestrukturiranje velikih 

evropskih proizvajalcev, da bi zagotovili 

razvoj subjektov z zadostno kritično maso 

za soočanje z mednarodno konkurenco; 

12. poudarja, da je evropska industrija 

izpostavljena svetovni konkurenci, zato 

odločno spodbuja Komisijo, naj po potrebi 

sprejme svetovni trg kot referenco pri 

opredeljevanju geografskih trgov v svojih 

analizah, teh analiz pa naj ne omejuje le na 

nacionalne trge ali notranji trg, saj bo 

evropski industriji le tako omogočila 

vzpostavljanje partnerstev na področju 

raziskav in razvoja ter strateških 

zavezništev; v zvezi s tem poziva, naj se 

omogoči prestrukturiranje velikih 

evropskih proizvajalcev, da bi zagotovili 

razvoj subjektov z zadostno kritično maso 

za soočanje z mednarodno konkurenco; 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Zdzisław Krasnodębski 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog skupne resolucije 

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

Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera 

Caterpillar in Alstom 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  33a. vseeno poudarja, da je ESPG orodje, 

ki se uporabi le, kadar pride do 

odpuščanj, ter da so potrebna večja 

prizadevanja držav članic in EU za 

oblikovanje pravega gospodarskega in 

zakonodajnega okolja, da bi spodbudili 

konkurenčnost in ustvarili dolgoročno 

trajnostna delovna mesta; 

Or. en 

 

 


