
 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  
 B8-0356/2014 } RC1/Am. 11 

Amendamentul 11 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Referirea 9 a (nouă) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere întrebarea cu solicitare 
de răspuns oral O-000086/2014 adresată 
Comisiei referitoare la perspectivele 
industriale și de ocupare a forței de 
muncă din sectorul siderurgic al UE: este 
nevoie să se adopte urgent măsuri cu 
privire la pierderea locurilor de muncă și 
a producției-cheie din statele membre; 

Or. en 
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Amendamentul 12 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul Ia (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât acordul încheiat recent de 
reprezentanții sindicatelor și conducerea 
ThyssenKrupp AG confirmă alegerea 
strategică de a menține deschise ambele 
cuptoare electrice și de a asigura investiții 
în valoare de 400 de milioane EUR într-
unul dintre domeniile de producție cu cea 
mai mare valoare adăugată din UE; 

Or. en 



 

AM\1043954RO.doc PE545.601v01-00 } 
 PE545.605v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.12.2014  B8-0352/2014 }  
 B8-0356/2014 } RC1/Am. 13 

Amendamentul 13 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul Ib (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ib. întrucât, în unele situri precum 
Taranto, poluarea aerului și a apei a 
determinat o creștere a mortalității 
infantile și o creștere a riscului de cancer 
în rândul populației; întrucât este 
necesară luarea unor măsuri urgente 
pentru a proteja sănătatea și bunăstarea 
lucrătorilor din domeniul siderurgic și 
populației locale, 

Or. en 
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Amendamentul14 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul La (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  La. întrucât eșecul încercării Outokumpu 
VDM de a achiziționa Acciai Speciali 
Terni (AST) și întoarcerea acesteia la 
ThyssenKrupp AG în urma opoziției 
Comisiei a demonstrat incapacitatea 
normelor UE în materie de concurență și 
antitrust de a susține îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute în planul de acțiune 
al UE pentru oțel; 

Or. en 
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Amendamentul 15 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. reafirmă necesitatea de a menține 
know-how-ul și cunoștințele de 
specialitate dobândite în zone industriale 
importante, cum ar fi Terni, Piombino, 
Florange, Krefeld, Bochum, Taranto și 
Asturias, care vor asigura diversificare, 
garanții pentru mediu, produse inovatoare 
și menținerea capacității de producție 
actuale; 

Or. en 
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Amendamentul 16 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 17 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

17. invită Comisia să se asigure că 
viitoarele acorduri comerciale vor include 

dispoziții care îmbunătățesc semnificativ 
oportunitățile de export și accesul la piață 

pentru produsele europene din oțel și pe 
bază de oțel; subliniază necesitatea de a 
iniția negocieri cu partenerii comerciali 

care aduc un volum deosebit de 
semnificativ de importuri în UE în vederea 
introducerii unor restricții cantitative; 
subliniază că un comerț echitabil cu 
produse siderurgice poate funcționa numai 

pe baza respectării drepturilor 
fundamentale ale angajaților și a 
standardelor de mediu și subliniază că 

importurile la prețuri de dumping creează 
condiții de concurență inechitabile, în 

special pentru producătorii de oțel 
inoxidabil din Europa; subliniază nevoia 
urgentă de a moderniza instrumentele UE 

de protecție comercială și invită Comisia să 
încurajeze statele membre să ia măsuri 

concrete pentru a duce la bun sfârșit 
procesul de modernizare, garantând astfel 
concurența loială și permițându-i UE să ia 

măsuri rapide și proporționale pentru a 
combate practicile comerciale neloiale; 

17. invită Comisia să se asigure că 
viitoarele acorduri comerciale vor include 

dispoziții care îmbunătățesc semnificativ 
oportunitățile de export și accesul la piață 

pentru produsele europene din oțel și pe 
bază de oțel; subliniază necesitatea de a 
iniția negocieri cu partenerii comerciali 

care aduc un volum deosebit de 
semnificativ de importuri în UE în vederea 
introducerii unor restricții cantitative; 
subliniază că un comerț echitabil cu 
produse siderurgice poate funcționa numai 

pe baza respectării drepturilor 
fundamentale ale angajaților și a 
standardelor de mediu și subliniază că 

importurile la prețuri de dumping creează 
condiții de concurență inechitabile, în 

special pentru producătorii de oțel 
inoxidabil din Europa; subliniază nevoia 
urgentă de a moderniza instrumentele UE 

de protecție comercială și invită Comisia să 
încurajeze statele membre să ia măsuri 

concrete, inclusiv măsuri fiscale de 
descurajare, pentru a duce la bun sfârșit 
procesul de modernizare, garantând astfel 

concurența loială și permițându-i UE să ia 
măsuri rapide și proporționale pentru a 

combate practicile comerciale neloiale; 

Or. en 
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Amendamentul 17 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 30 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  30a. îndeamnă statele membre să asigure 
o protecție socială și condiții de muncă 
corespunzătoare, precum și salarii 
decente, fie prin intermediul legislației, fie 
al convențiilor colective, precum și o 
protecție eficace împotriva concedierilor 
abuzive; 

Or. en 
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Amendamentul 18 
Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 
Sakorafa, Paloma López Bermejo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 30 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

30. recunoaște necesitatea de a dezvolta și 
disemina cele mai bune tehnici disponibile 

(BAT) în întreaga Uniune; 

30. recunoaște necesitatea de a dezvolta și 
disemina cele mai bune tehnici disponibile 

(BAT) în întreaga Uniune, sprijinind ori de 
câte ori este posibil înlocuirea mineralelor 
cu deșeuri feroase, utilizând în mai mare 
măsură cuptoarele cu arc electric (CAE) 
și înlocuind cărbunele cocsificabil cu 
gazul; 

Or. en 

 
 


