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Ændringsforslag  11 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Led 9 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  – der henviser til forespørgsel til mundtlig 

besvarelse O-000086/2014 til 

Kommissionen om industrielle og 

beskæftigelsesmæssige perspektiver i jern- 

og stålindustrien i EU: det presserende 

behov for at reagere på tabet af 

arbejdspladser og vigtig produktion i 

medlemsstaterne, 

Or. en 



 

AM\1043954DA.doc PE545.601v01-00 } 

 PE545.605v01-00 }RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 12 

Ændringsforslag  12 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt I a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at den nyligt indgåede 

aftale mellem fagforeningsrepræsentanter 

og ledelsen hos TyssenKrupp AG 

bekræfter det strategiske valg om både at 

lade elektroovnene være åbne og sikre 

investeringer i størrelsesordenen 400 mio. 

EUR i et af de produktionsområder, der 

har den højeste merværdi i EU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  13 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt I b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ib. der henviser til, at i nogle områder, 

f.eks. Taranto, har indvirkningen af luft- 

og vandforurening betydet en stigning i 

børnedødeligheden og en stigning i 

risikoen for at få kræft blandt 

befolkningen; der henviser til, at der er et 

presserende behov for at beskytte 

stålarbejdernes og den lokale befolknings 

helbred og velvære; 

Or. en 
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Ændringsforslag 14 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt L a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  La. der henviser til, at Outokumpu VDM's 

manglende erhvervelse af Acciai Speciali 

Terni (AST) og tilbageleveringen heraf til 

ThyssenKrupp AG som et resultat af 

Kommissionens modstand viste EU's 

konkurrence- og monopolbestemmelsers 

manglende evne til at fremme opfyldelsen 

af de mål, som er fastsat i EU's 

handlingsplan for stål; 

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. bekræfter igen behovet for at bevare 

den knowhow og ekspertise, som er 

udviklet i vigtige industriområder såsom 

Terni, Piombino, Florange, Krefeld, 

Bochum, Taranto og Asturias, som vil 

sikre diversificering, 

miljøbeskyttelsesforanstaltninger, 

innovative produkter og vedligeholdelse af 

den eksisterende produktionskapacitet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

fremtidige handelsaftaler indeholder 

bestemmelser, der i markant grad forbedrer 

eksportmulighederne og markedsadgangen 

for europæisk stål og stålbaserede 

produkter; understreger behovet for at 

indlede forhandlinger med de 

handelspartnere, som tegner sig for særligt 

store andele af EU’ import, med henblik på 

at indføre kvantitative restriktioner; 

understreger, at rimelige handelsvilkår i 

forbindelse med stålprodukter kun kan 

fungere under forudsætning af 

overholdelse af de grundlæggende 

arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder, 

og påpeger, at import til dumpingpriser 

fører til illoyal konkurrence, især for 

producenter af rustfrit stål i Europa; 

understreger det presserende behov for at 

modernisere EU 's handelspolitiske 

beskyttelsesinstrumenter og opfordrer 

Kommissionen til at tilskynde 

medlemsstaterne til at træffe konkrete 

foranstaltninger for at fremskynde denne 

moderniseringsproces og dermed sikre 

loyal konkurrence og sætte EU i stand at 

træffe hurtige og forholdsmæssige 

foranstaltninger i kampen mod urimelig 

handelspraksis; 

17. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 

fremtidige handelsaftaler indeholder 

bestemmelser, der i markant grad forbedrer 

eksportmulighederne og markedsadgangen 

for europæisk stål og stålbaserede 

produkter; understreger behovet for at 

indlede forhandlinger med de 

handelspartnere, som tegner sig for særligt 

store andele af EU’ import, med henblik på 

at indføre kvantitative restriktioner; 

understreger, at rimelige handelsvilkår i 

forbindelse med stålprodukter kun kan 

fungere under forudsætning af 

overholdelse af de grundlæggende 

arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder, 

og påpeger, at import til dumpingpriser 

fører til illoyal konkurrence, især for 

producenter af rustfrit stål i Europa; 

understreger det presserende behov for at 

modernisere EU 's handelspolitiske 

beskyttelsesinstrumenter og opfordrer 

Kommissionen til at tilskynde 

medlemsstaterne til at træffe konkrete 

foranstaltninger, herunder skattemæssige 

negative incitamenter, for at fremskynde 

denne moderniseringsproces og dermed 

sikre loyal konkurrence og sætte EU i stand 

at træffe hurtige og forholdsmæssige 

foranstaltninger i kampen mod urimelig 

handelspraksis;  
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Ændringsforslag  17 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  30a. opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne til at sikre passende 

social beskyttelse, arbejdsbetingelser og 

anstændige lønninger gennem lovgivning 

eller kollektive overenskomster og effektiv 

beskyttelse mod urimelig afskedigelse; 

Or. en 
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Ændringsforslag  18 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 30 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

30. anerkender behovet for at udvikle og 

udbrede de bedst tilgængelige teknikker 

(BAT) på tværs af EU; 

30. anerkender behovet for at udvikle og 

udbrede de bedst tilgængelige teknikker 

(BAT) på tværs af EU og, hvor det er 

muligt, fremme erstatningen af mineraler 

med jernskrot og øge anvendelsen af 

lysbueovne samt erstatte kokskul med gas; 

Or. en 

 

 


