
 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 11 

Poprawka  11 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając skierowane do Komisji 

pytanie wymagające odpowiedzi ustnej w 

sprawie perspektyw dla przemysłu i 

zatrudnienia w branŜy hutniczej UE: 

pilna potrzeba podejmowania działań w 

obliczu utraty miejsc pracy i produkcji o 

kluczowym znaczeniu w państwach 

członkowskich (O-000086/2014); 

Or. en 
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Poprawka  12 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, Ŝe porozumienie 

osiągnięte niedawno przez przedstawicieli 

związków zawodowych i zarząd 

TyssenKrupp AG potwierdza strategiczną 

decyzję o tym, by nie wyłączać pieców 

elektrycznych i by zapewnić inwestycje 

rzędu 400 milionów EUR w jedną z gałęzi 

produkcji o najwyŜszej wartości dodanej w 

UE; 

Or. en 
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Poprawka  13 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ib. mając na uwadze, Ŝe w niektórych 

miejscach, takich jak Tarent, 

zanieczyszczenie powietrza i wody 

spowodowało wzrost śmiertelności dzieci 

oraz wzrost ryzyka zachorowania na 

nowotwory wśród ludności; mając na 

uwadze, Ŝe istnieje pilna potrzeba 

utrzymania zdrowia i dobrostanu 

pracowników przemysłu stalowego i 

miejscowej ludności; 

Or. en 
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Poprawka 14 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw L a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  La. mając na uwadze, Ŝe nieudane 

nabycie huty Acciai Speciali Terni (AST) 

przez grupę Outokumpu VDM oraz jej 

ponowne przekazanie przedsiębiorstwu 

ThyssenKrupp AG w wyniku sprzeciwu 

Komisji pokazały, Ŝe unijne reguły 

konkurencji i przepisy o przeciwdziałaniu 

praktykom ograniczającym konkurencję 

nie są w stanie przyczynić się do 

osiągnięcia celów określonych w planie 

działania UE dla sektora stalowego;   

Or. en 
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Poprawka  15 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1a. przypomina o konieczności 

zachowania wiedzy fachowej 

zgromadzonej w takich waŜnych 

ośrodkach przemysłowych jak Terni, 

Piombino, Florange, Krefeld, Bochum, 

Tarent i Asturias, która zapewni 

dywersyfikację, zabezpieczenia 

środowiskowe, innowacyjne produkty i 

utrzymanie istniejących mocy 

produkcyjnych;     

Or. en 
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Poprawka  16 

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

Sakorafa, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

17. wzywa Komisję, aby dopilnowała, 

Ŝeby przyszłe umowy handlowe zawierały 

postanowienia znacząco poprawiające 

moŜliwości eksportowe i dostęp do rynku 

dla europejskiej stali i wyrobów stalowych; 

podkreśla potrzebę rozpoczęcia negocjacji 

z partnerami handlowymi, w przypadku 

których wielkość przywozu do UE jest 

szczególnie znaczna, z myślą o 

wprowadzeniu ograniczeń ilościowych; 

podkreśla, Ŝe uczciwy handel wyrobami 

stalowymi moŜe funkcjonować tylko pod 

warunkiem przestrzegania podstawowych 

praw pracowników i standardów 

środowiskowych, i zwraca uwagę na to, Ŝe 

przywóz po cenach dumpingowych 

prowadzi do nieuczciwej konkurencji, 

zwłaszcza w przypadku producentów stali 

nierdzewnej w Europie; podkreśla pilną 

potrzebę modernizacji unijnych 

instrumentów ochrony handlu oraz wzywa 

Komisję, by zachęcała państwa 

członkowskie do podejmowania 

konkretnych działań w celu przyspieszenia 

tego procesu modernizacji, dzięki czemu 

zapewni się uczciwą konkurencję i 

umoŜliwi UE podejmowanie szybkich i 

proporcjonalnych działań w walce z 

nieuczciwymi praktykami handlowymi; 

17. wzywa Komisję, aby dopilnowała, 

Ŝeby przyszłe umowy handlowe zawierały 

postanowienia znacząco poprawiające 

moŜliwości eksportowe i dostęp do rynku 

dla europejskiej stali i wyrobów stalowych; 

podkreśla potrzebę rozpoczęcia negocjacji 

z partnerami handlowymi, w przypadku 

których wielkość przywozu do UE jest 

szczególnie znaczna, z myślą o 

wprowadzeniu ograniczeń ilościowych; 

podkreśla, Ŝe uczciwy handel wyrobami 

stalowymi moŜe funkcjonować tylko pod 

warunkiem przestrzegania podstawowych 

praw pracowników i standardów 

środowiskowych, i zwraca uwagę na to, Ŝe 

przywóz po cenach dumpingowych 

prowadzi do nieuczciwej konkurencji, 

zwłaszcza w przypadku producentów stali 

nierdzewnej w Europie; podkreśla pilną 

potrzebę modernizacji unijnych 

instrumentów ochrony handlu oraz wzywa 

Komisję, by zachęcała państwa 

członkowskie do podejmowania 

konkretnych działań, w tym 

zniechęcających środków podatkowych, w 

celu przyspieszenia tego procesu 

modernizacji, dzięki czemu zapewni się 

uczciwą konkurencję i umoŜliwi UE 

podejmowanie szybkich i 

proporcjonalnych działań w walce z 
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Poprawka  17 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  30a. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia naleŜytej ochrony socjalnej, 

odpowiednich warunków pracy i 

godziwych płac, poprzez zapisanie tego w 

prawie albo układach zbiorowych, oraz 

skutecznej ochrony przed 

niesprawiedliwym zwolnieniem z pracy; 

Or. en 
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Poprawka  18 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

30. dostrzega potrzebę opracowania i 

rozpowszechnienia w całej UE najlepszych 

dostępnych technik (BAT); 

30. dostrzega potrzebę opracowania i 

rozpowszechnienia w całej UE najlepszych 

dostępnych technik (BAT), wspierając, 

gdzie to moŜliwe, zastępowanie minerałów 

złomem Ŝelaznym, a takŜe wykorzystując 

w większym stopniu elektryczne piece 

łukowe i zastępując węgiel koksowy 

gazem;  

Or. en 

 

 


