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Tarkistus  11 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon komissiolle esitetyn 

suullisesti vastattavan kysymyksen O-

000086/2014 toimiala- ja 

työllisyysnäkymistä EU:n 

ruostumattoman teräksen 

tuotantoteollisuudessa: pakottava tarve 

puuttua työpaikkojen ja keskeisten 

tuotannonalojen katoamiseen 

jäsenvaltioissa, 

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 12 

Tarkistus  12 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. toteaa, että ammattijärjestöjen 

edustajien ja ThyssenKrupp AG -yrityksen 

johdon välisellä äskettäin tehdyllä 

sopimuksella vahvistetaan strateginen 

vaihtoehto, jossa sekä pidetään 

sähkömasuunit toiminnassa että 

turvataan noin 400 miljoonan euron 

investoinnit tuotannonalalla, jonka tuoma 

lisäarvo on EU:n suurimpia; 

Or. en 
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Tarkistus  13 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I b. toteaa, että joissakin laitoksissa, kuten 

Tarantossa, ilman ja veden saastuminen 

on lisännyt lapsikuolleisuutta sekä 

väestön syöpäriskiä; katsoo, että on 

pikaisesti suojeltava terästyöntekijöiden ja 

paikallisen väestön terveyttä ja 

hyvinvointia; 

Or. en 
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Tarkistus 14 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  L a. toteaa, että se, että Outokumpu VDM 

ei pystynyt hankkimaan omistukseensa 

Acciai Speciali Terni -yritystä, joka palasi 

ThyssenKrupp AG -yritykseen komission 

vastustuksen seurauksena, osoitti EU:n 

kilpailu- ja kartellilainsäädännön 

kyvyttömyyden tukea terästä koskevassa 

EU:n toimintasuunnitelmassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista; 

Or. en 
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Tarkistus  15 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. vahvistaa, että on säilytettävä Ternin, 

Piombinon, Florangen, Krefeldin, 

Bochumin, Taranton ja Asturian 

kaltaisilla tärkeillä teollisuusalueilla 

kehitetty taitotieto ja asiantuntemus, joilla 

varmistetaan monipuolisuus, ympäristöön 

liittyvät suojatoimet, innovatiiviset tuotteet 

ja olemassa olevan tuotantokapasiteetin 

ylläpito; 

Or. en 
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Tarkistus  16 

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

Sakorafa, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että 

tulevat kauppasopimukset sisältävät 

määräyksiä, joilla parannetaan 

merkittävästi eurooppalaisen teräksen ja 

teräkseen pohjautuvien tuotteiden 

vientimahdollisuuksia ja markkinoille 

pääsyä; korostaa tarvetta aloittaa 

neuvottelut niiden kauppakumppaneiden 

kanssa, joiden osuudet EU:n tuonnista ovat 

erityisen merkittäviä, jotta voidaan ottaa 

käyttöön määrällisiä rajoitteita; korostaa, 

että terästuotteiden reilu kauppa voi toimia 

vain, jos noudatetaan työntekijöiden 

perusoikeuksia ja ympäristönormeja, ja 

huomauttaa, että tuonti 

polkumyyntihinnoilla johtaa vilpilliseen 

kilpailuun erityisesti eurooppalaisten 

ruostumattoman teräksen tuottajien 

kannalta; tähdentää kiireellistä tarvetta 

uudenaikaistaa EU:n kaupan suojatoimia ja 

kehottaa komissiota kannustamaan 

jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia 

toimia uudenaikaistamisprosessin 

edistämiseksi ja varmistamaan siten reilun 

kilpailun ja antamaan EU:lle 

mahdollisuuden toteuttaa nopeita ja 

oikeasuhteisia toimia hyvän kauppatavan 

vastaisten käytäntöjen torjumiseksi; 

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että 

tulevat kauppasopimukset sisältävät 

määräyksiä, joilla parannetaan 

merkittävästi eurooppalaisen teräksen ja 

teräkseen pohjautuvien tuotteiden 

vientimahdollisuuksia ja markkinoille 

pääsyä; korostaa tarvetta aloittaa 

neuvottelut niiden kauppakumppaneiden 

kanssa, joiden osuudet EU:n tuonnista ovat 

erityisen merkittäviä, jotta voidaan ottaa 

käyttöön määrällisiä rajoitteita; korostaa, 

että terästuotteiden reilu kauppa voi toimia 

vain, jos noudatetaan työntekijöiden 

perusoikeuksia ja ympäristönormeja, ja 

huomauttaa, että tuonti 

polkumyyntihinnoilla johtaa vilpilliseen 

kilpailuun erityisesti eurooppalaisten 

ruostumattoman teräksen tuottajien 

kannalta; tähdentää kiireellistä tarvetta 

uudenaikaistaa EU:n kaupan suojatoimia ja 

kehottaa komissiota kannustamaan 

jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia 

toimia, kuten verotuksellisia pidäkkeitä, 

uudenaikaistamisprosessin edistämiseksi ja 

varmistamaan siten reilun kilpailun ja 

antamaan EU:lle mahdollisuuden toteuttaa 

nopeita ja oikeasuhteisia toimia hyvän 

kauppatavan vastaisten käytäntöjen 

torjumiseksi; 
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Tarkistus  17 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 a. kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan riittävän sosiaalisen 

suojelun, työolot ja kohtuulliset palkat 

joko lainsäädännön tai työehtosopimusten 

avulla sekä tehokkaan suojelun 

epäoikeudenmukaisilta irtisanomisilta; 

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 18 

Tarkistus  18 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. toteaa, että on tarpeen kehittää ja 

levittää parhaita käytettävissä olevia 

tekniikoita kaikkialla EU:ssa; 

30. toteaa, että on tarpeen kehittää ja 

levittää parhaita käytettävissä olevia 

tekniikoita kaikkialla EU:ssa ja tukea 

mahdollisuuksien mukaan mineraalien 

korvaamista rautaromulla sekä lisätä 

valokaariuunien käyttöä ja korvata 

koksihiili kaasulla; 

Or. en 

 

 


