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Muudatusettepanek  19 

Fredrick Federley 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ELi terasesektor ning töötajate ja tööstusharu kaitse 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. rõhutab, kui tähtis on tööstuspoliitika 

ning arukas reguleerimine meetmetega, 

mis võimaldavad taastada Euroopa 

tööstuse konkurentsivõime ülemaailmsel 

turul ja tagada kõigile ettevõtjatele 

tulemuslikult võrdsed tingimused, et 

toetada Euroopa tootmist sotsiaalse ja 

keskkonnadumpingu kontekstis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  20 

Fredrick Federley 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ELi terasesektor ning töötajate ja tööstusharu kaitse 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  23 a. on veendunud, et Euroopa 

tööstusettevõtete konkurentsivõime ja 

kestlikkus ning nende suutlikkus kriisi ja 

nappide avalike ressursside tingimustes 

töökohti luua peaks põhinema rahaliste 

vahendite tulemuslikumal kasutamisel, 

kusjuures erilist tähelepanu tuleks 

pöörata koondatud töötajate ümberõppele, 

kasutades kõiki kättesaadavaid vahendeid 

ning rakendades stabiilset erakapitali 

investeeringute raamistikku;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  21 

Fredrick Federley 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ELi terasesektor ning töötajate ja tööstusharu kaitse 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 31 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  31 a. on veendunud, et ühine teadus- ja 

arendustegevus soodustab vähese CO2-

heitega ja väikese mõjuga terasetootmist 

ning edendab seega säästvamat ja 

konkurentsivõimelisemat tööstust;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  22 

Fredrick Federley 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ELi terasesektor ning töötajate ja tööstusharu kaitse 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 33 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  33 a. tuletab meelde, et innovatsiooni 

edendamiseks ei tule toetada ainult 

teadus- ja arendustegevust ning 

teadmussiiret, vaid ka turuleviimist ja 

innovatsiooniklastreid, edendades 

terasetööstuse taolistes strateegilistes 

sektorites avaliku ja erasektori 

partnerlust, et mobiliseerida rohkem 

erakapitali; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  23 

Fredrick Federley 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ELi terasesektor ning töötajate ja tööstusharu kaitse 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Pealkiri 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

ELi terasesektor ning töötajate ja 

tööstusharu kaitse 

ELi terasesektor ning tööstusharu ja 

töötajate tuleviku toetamine 

Or. en 

 

 

 

 


