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Amendement  24 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 191, lid 2, van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

Or. en 
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Amendement  25 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 9 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 8 van Richtlijn 

2010/75/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 24 november 2010 inzake 

industriële emissies (geïntegreerde 

preventie en bestrijding van 

verontreiniging)
1
, 

_________ 

1 PB L 1 van 17.12.2010, blz. 17. 

Or. en 
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Amendement  26 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 9 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien artikel 8, lid 1, van Richtlijn 

2004/35/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 21 april 2004 betreffende 

milieuaansprakelijkheid met betrekking 

tot het voorkomen en herstellen van 

milieuschade
1
, 

_____________ 

1 PB L 1 van 30.4.2004, blz. 56. 

Or. en 



 

AM\1043956NL.doc PE545.601v01-00 } 

 PE545.605v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 27 

Amendement  27 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Europese 

staalsector historisch van aanzienlijk 

belang is geweest voor de Europese 

integratie en de basis vormt voor de 

totstandbrenging van de industriële 

toegevoegde waarde in Europa; 

A. overwegende dat de Europese 

staalsector historisch van aanzienlijk 

belang is geweest voor de Europese 

integratie en nood heeft aan steun voor 

duurzamere ontwikkeling met lagere 

energiekosten; 

Or. en 
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Amendement  28 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de staalindustrie een 

essentiële rol speelt in de economie en 

industrie van Europa en momenteel te 

lijden heeft onder een aanzienlijke daling 

van de vraag, met een aanhoudend verlies 

van banen en concurrentievermogen tot 

gevolg, wat niet veel goeds voorspelt voor 

het nodige herstel van de Europese 

economie; 

B. overwegende dat de staalindustrie een 

belangrijke rol speelt in de economie en 

industrie van Europa en momenteel te 

lijden heeft onder een aanzienlijke daling 

van de vraag, met een aanhoudend verlies 

van banen en concurrentievermogen tot 

gevolg, wat niet veel goeds voorspelt voor 

het nodige herstel van de Europese 

economie; 

Or. en 



 

AM\1043956NL.doc PE545.601v01-00 } 

 PE545.605v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 29 

Amendement  29 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat een van de 

doelstellingen van de EU erin bestaat de 

staalindustrie te ondersteunen, 

belemmeringen en bedreigingen voor het 

concurrentievermogen van deze industrie 

weg te nemen en ervoor te zorgen dat deze 

kan inspelen op veranderende 

omstandigheden op de Europese en niet-

Europese markt; 

D. overwegende dat een van de 

doelstellingen van de EU erin bestaat de 

staalindustrie te ondersteunen door 

belemmeringen voor het 

concurrentievermogen van deze industrie 

op een milieu- en gezondheidsvriendelijke 

manier aan te pakken binnen een 

mondiale context; 

Or. en 
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Amendement  30 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat het verenigen van de 

noodzaak van goede milieuprestaties met 

een groter internationaal 

concurrentievermogen, de aanpak van de 

koolstoflekkageproblematiek en de 

verbetering van de toegang tot 

grondstoffen, fundamentele uitdagingen 

blijven voor de staalsector, ook vanwege 

het feit dat verschillende concurrenten 

aan verschillende normen zijn gebonden; 

J. overwegende dat het verenigen van de 

noodzaak van goede milieuprestaties met 

een groter internationaal 

concurrentievermogen, de aanpak van de 

koolstoflekkageproblematiek en de 

bevordering van de terugwinning van 

gerecyclede materialen, fundamentele 

uitdagingen blijven voor de staalsector; 

Or. en 



 

AM\1043956NL.doc PE545.601v01-00 } 

 PE545.605v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 31 

Amendement  31 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 K bis. overwegende dat in het verslag van 

het Instituut voor Europees Milieubeleid 

(IEEP) wordt benadrukt dat 

milieuvriendelijke belastinghervormingen 

een positieve en aanzienlijke impact 

hebben op emissies, energie-efficiëntie en 

werkgelegenheid, zonder negatieve 

gevolgen voor het concurrentievermogen 

van bedrijven op internationaal niveau;  

Or. en 
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Amendement  32 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat bedrijven die 

herstructureren dit moeten doen volgens de 

beginselen van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, omdat de 

ervaring leert dat sociaal en economisch 

duurzame herstructurering de nodige 

sociale dialoog vereist, met de bijzondere 

nadruk op het informeren en raadplegen 

van werknemers zoals omschreven in 

bovengenoemde resolutie van het 

Parlement van 15 januari 2013; 

P. overwegende dat bedrijven die 

herstructureren en omschakelen dit moeten 

doen volgens de beginselen van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, 

omdat de ervaring leert dat sociaal en 

economisch duurzame herstructurering en 

omschakeling de nodige sociale dialoog 

vereisen, met de bijzondere nadruk op het 

informeren en raadplegen van werknemers 

zoals omschreven in bovengenoemde 

resolutie van het Parlement van 15 januari 

2013; 

Or. en 
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Amendement  33 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat het met het oog op de 

bescherming van de belangen van zowel 

staalbedrijven als hun werknemers van 

essentieel belang is uitgebreid overleg te 

plegen met de sociale partners op alle 

niveaus en de sociale dialoog op EU-

niveau te versterken;  

Q. overwegende dat uitgebreid overleg met 

de sociale partners en ngo's op alle niveaus 

en de versterking van de sociale dialoog op 

EU-niveau van essentieel belang zijn om 

de belangen van staalbedrijven, hun 

werknemers en andere lokale economieën 

in gebieden rond staalfabrieken te 

beschermen en om de gezondheid en het 

milieu te vrijwaren, met het oog op een 

gelijkmatiger verdeelde economie;  

Or. en 
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Amendement  34 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging T 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat O&O van strategische 

waarde is voor een industrie die een manier 

moet vinden om haar uitstoot, met name 

(maar niet uitsluitend) van CO2, te 

verlagen; 

T. overwegende dat O&O van strategische 

waarde is voor een industrie die een manier 

moet vinden om te zorgen voor een 

verlaging van haar uitstoot, in het 

bijzonder wanneer deze als schadelijk en 

gevaarlijk voor het milieu en de 

volksgezondheid wordt beschouwd; 

Or. en 
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Amendement  35 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie zich te buigen 

over de mondiale strategische positie van 

de Europese staalindustrie, gezien het feit 

dat de staalproductie in een groot aantal 

landen als strategisch wordt beschouwd, 

en om een duidelijk stappenplan te 

ontwikkelen voor de initiatieven op de 

middellange en lange termijn die zij wil 

gaan voorstellen om de staalindustrie in 

Europa te ondersteunen; benadrukt dat 

bij een dergelijk stappenplan tijdig en 

uitgebreid overleg gepleegd moet worden 

met de sociale partners op alle niveaus; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  36 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. verzoekt de Commissie met een 

instrument te komen waarmee de 

staalmarkt diepgaand kan worden 

geanalyseerd en nauwkeurige informatie 

kan worden verkregen over de vraag- en 

aanbodsituatie in Europa en wereldwijd, 

waarbij het onderscheid moet worden 

gemaakt tussen de structurele en de 

cyclische componenten van de 

ontwikkeling van deze markt; is van 

mening dat toezicht op de staalmarkt in 

aanzienlijke mate kan bijdragen aan de 

transparantie van de staal- en schrootmarkt 

en waardevolle gegevens kan opleveren als 

basis voor corrigerende en proactieve 

maatregelen, die onvermijdelijk zijn 

wegens het cyclische karakter van de 

staalindustrie; verzoekt de Commissie om 

deze marktanalyse-instrumenten te 

gebruiken om te anticiperen op de risico's 

en te onderzoeken hoe de sluiting van 

fabrieken het herstel van de sector 

beïnvloedt; 

5. verzoekt de Commissie met een 

instrument te komen waarmee de 

staalmarkt diepgaand kan worden 

geanalyseerd en nauwkeurige informatie 

kan worden verkregen over de vraag- en 

aanbodsituatie in Europa en wereldwijd, 

waarbij het onderscheid moet worden 

gemaakt tussen de structurele en de 

cyclische componenten van de 

ontwikkeling van deze markt, met 

bijzondere aandacht voor negatieve 

externe milieueffecten; is van mening dat 

toezicht op de staalmarkt in aanzienlijke 

mate kan bijdragen aan de transparantie 

van de staal- en schrootmarkt en 

waardevolle gegevens kan opleveren als 

basis voor corrigerende en proactieve 

maatregelen, die onvermijdelijk zijn 

wegens het cyclische karakter van de 

staalindustrie; verzoekt de Commissie om 

deze marktanalyse-instrumenten te 

gebruiken om te anticiperen op de risico's 

en te onderzoeken hoe de sluiting van 

fabrieken het herstel van de sector 

beïnvloedt; 

Or. en 
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Amendement  37 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het absoluut noodzakelijk dat de 

regionale en plaatselijke autoriteiten en de 

vakbonden uit de gebieden waar de 

staalfabrieken zijn gevestigd, nauw bij dit 

proces worden betrokken, om zo de 

samenwerking en de uitwisseling van 

informatie en optimale werkwijzen tussen 

de grootste belanghebbenden in de 

lidstaten te bevorderen;  

8. acht het absoluut noodzakelijk dat de 

regionale en plaatselijke autoriteiten, ngo's 

die actief zijn op het vlak van milieu en 

gezondheid en de vakbonden uit de 

gebieden waar de staalfabrieken zijn 

gevestigd, nauw bij dit proces worden 

betrokken, om zo de samenwerking en de 

uitwisseling van informatie en optimale 

werkwijzen tussen de grootste 

belanghebbenden in de lidstaten te 

bevorderen;  

Or. en 
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Amendement  38 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. onderstreept dat om de Europese 

industrie duurzaam en winstgevend te 

kunnen maken, eerst moet worden gekeken 

hoe de investeringscrisis kan worden 

aangepakt, rekening houdende met het feit 

dat investeringen in de staalindustrie 

worden gekenmerkt door 

langetermijnrendement; dringt er derhalve 

bij de Commissie op aan te overwegen een 

aanzienlijk deel van haar investeringsplan 

toe te wijzen aan levensvatbare 

langetermijnprojecten op het gebied van 

infrastructuur, en aan innovatie bij 

grootschalige industriële projecten, 

waaronder koolstofarme en energie-

efficiëntieprojecten, hetgeen ook een 

aanzienlijke stimulans aan de vraag naar 

staal in de EU kan geven; 

9. onderstreept dat om de Europese 

industrie duurzaam en winstgevend te 

kunnen maken, zonder hierbij het milieu, 

de gezondheid of de lokale economieën in 

het gevaar te brengen, eerst moet worden 

gekeken hoe de investeringscrisis kan 

worden aangepakt, rekening houdende met 

het feit dat investeringen in de 

staalindustrie worden gekenmerkt door 

langetermijnrendement; dringt er derhalve 

bij de Commissie op aan te overwegen een 

aanzienlijk deel van haar investeringsplan 

toe te wijzen aan levensvatbare 

langetermijnprojecten op het gebied van 

infrastructuur, waaronder koolstofarme en 

energie-efficiëntieprojecten, hetgeen ook 

een aanzienlijke stimulans aan de vraag 

naar staal in de EU kan geven; 

Or. en 
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Amendement  39 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op het cruciale belang van steun 

voor de staalsector, met inbegrip van de 

strategische ontwikkeling van nieuwe 

belangrijke staalverwerkende sectoren, 

bijvoorbeeld in de energiesector 

(opwekking en distributie van 

hernieuwbare energie), de vervoersector en 

hulpbronnenefficiënte constructieprojecten, 

waarbij stimulansen worden gecreëerd 

voor efficiënte productieprocessen, de 

interne markt wordt versterkt en de 

ontwikkeling van vaardigheden wordt 

bevorderd; 

11. wijst op het cruciale belang van steun 

voor de staalsector, die gericht moet zijn 

op de strategische ontwikkeling van 

nieuwe belangrijke staalverwerkende 

sectoren, bijvoorbeeld in de energiesector 

(opwekking en distributie van 

hernieuwbare energie), de vervoersector en 

hulpbronnenefficiënte constructieprojecten, 

waarbij stimulansen worden gecreëerd 

voor efficiënte productieprocessen, de 

interne markt wordt versterkt en de 

ontwikkeling van vaardigheden wordt 

bevorderd; 

Or. en 



 

AM\1043956NL.doc PE545.601v01-00 } 

 PE545.605v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 40 

Amendement  40 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. herhaalt dat het belangrijk is dat 

de reeds van kracht zijnde regelgeving 

wordt nageleefd en vraagt de lidstaten te 

overwegen fabrieken, of relevante 

onderdelen ervan, die een rechtstreeks en 

actueel gevaar op lange termijn 

vertegenwoordigen voor de gezondheid 

van de werknemers en van de plaatselijke 

bevolking, of die onmiddellijke, 

aanzienlijke negatieve gevolgen dreigen te 

hebben voor het milieu, stil te leggen; 

dringt er bij de lidstaten waar dit het geval 

is op aan de nodige corrigerende 

maatregelen te nemen om ervoor te 

zorgen dat de eigenaars van 

staalfabrieken het beginsel "de vervuiler 

betaalt" eerbiedigen; 

Or. en 
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Amendement  41 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

24. onderstreept de noodzaak voor de 

bedrijfstak, de sociale partners en lokale 

autoriteiten om vooruit te lopen op de 

scholing die nodig is in verband met een 

mogelijke herstart van tijdelijk buiten 

bedrijf gestelde fabrieken;  

24. onderstreept de noodzaak voor de 

bedrijfstak, de sociale partners en lokale 

autoriteiten om vooruit te lopen op de 

scholing die nodig is voor een mogelijke 

herstart van fabrieken die tijdelijk buiten 

bedrijf zijn gesteld omdat niet op passende 

wijze voldaan was aan de opleidingseisen;  

Or. en 
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Amendement  42 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

26. beklemtoont dat Europese bedrijven in 

derde landen zich ook moeten houden aan 

de EU-normen voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en 

medezeggenschap van werknemers; 

26. beklemtoont dat Europese bedrijven in 

derde landen zich ook moeten houden aan 

de EU-normen voor maatschappelijk en 

ecologisch verantwoord ondernemen en 

medezeggenschap van werknemers; 

Or. en 
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Amendement  43 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt dat het betrekken van 

werknemers bij innovatie- en 

herstructureringsmaatregelen cruciaal is 

om tot economisch succes te komen, en 

verzoekt de Commissie daarom met de 

sociale partners een platform op te zetten 

om advies uit te brengen over het Europese 

actieplan voor staal, en om dit uit te voeren 

en te monitoren;  

27. benadrukt dat het betrekken van 

werknemers bij innovatie-, 

herstructurerings- en 

omschakelingsmaatregelen cruciaal is om 

tot economisch succes te komen, en 

verzoekt de Commissie daarom met de 

sociale partners een platform op te zetten 

om advies uit te brengen over het Europese 

actieplan voor staal, en om dit uit te voeren 

en te monitoren;  

Or. en 
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Amendement  44 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

28. verzoekt de Commissie de 

desbetreffende EU-fondsen – zoals het 

Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering (EFG) en het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) – en 

beleidsinstrumenten te stroomlijnen om de 

sociale kosten van de aanpassing te 

verzachten en om ervoor te zorgen dat de 

nodige vaardigheden worden behouden en 

ontwikkeld met het oog op het toekomstige 

concurrentievermogen van de industrie; 

28. vraagt de Commissie de desbetreffende 

EU-fondsen – zoals het Europees fonds 

voor aanpassing aan de globalisering 

(EFG) en het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) – te stroomlijnen met de 

beleidsinstrumenten ter verlichting van de 

sociale aanpassingskosten, en erop toe te 

zien dat relevant gebleven vaardigheden 

behouden blijven en verder worden 

ontwikkeld ten behoeve van de 

concurrentiekracht van de industrie in de 

toekomst en de omschakeling van 

fabrieken die gesloten zijn of moeten 

worden; 

Or. en 
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Amendement  45 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

30. benadrukt het belang van de 

ontwikkeling en verspreiding van de beste 

beschikbare technieken (BBT) in de hele 

EU;  

30. benadrukt het belang van de 

ontwikkeling en verspreiding van de beste 

beschikbare technieken (BBT) in de hele 

EU, erover wakend dat de lidstaten 

dezelfde criteria toepassen voor het 

definiëren van BBT's; 

Or. en 
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Amendement  46 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

32. onderstreept in dit verband het primaire 

belang van de programma's Horizon 2020 

en SPIRE (Sustainable Process Industry 

through Resource and Energy Efficiency), 

alsook van de financiering door de 

Europese Investeringsbank en de 

toekomstige NER400-faciliteit van de 

meest riskante innovatie- en 

onderzoeksprogramma's; 

32. onderstreept in dit verband het primaire 

belang van de programma's Horizon 2020 

en SPIRE (Sustainable Process Industry 

through Resource and Energy Efficiency), 

alsook van de financiering door de 

Europese Investeringsbank en de 

toekomstige NER400-faciliteit van de 

meest riskante innovatie-, omschakelings- 

en onderzoeksprogramma's; 

Or. en 
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Amendement  47 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

34. pleit voor de financiering van 

industriële proefprojecten waarmee de 

CO2-uitstoot kan worden verlaagd met het 

oog op de spoedeisende overgang naar een 

duurzame, koolstofvrije economie die 

gebaseerd is op energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energiebronnen en slimme 

infrastructuur, en waarmee de technologie 

voor staalproductie met een ultralage 

CO2-uitstoot (ULCOS) kan worden 

omgezet in een energie- en milieu-

efficiënt instrument van het 

industriebeleid;  

34. pleit voor de financiering van 

industriële proefprojecten waarmee de 

CO2-uitstoot kan worden verlaagd met het 

oog op de spoedeisende overgang naar een 

duurzame, koolstofvrije economie die 

gebaseerd is op energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energiebronnen en slimme 

infrastructuur;  

Or. en 
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Amendement  48 

Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

36. vraagt de Commissie zo spoedig 

mogelijk uitvoering te geven aan het 

SustSteel-initiatief, zoals voorgesteld in 

het actieplan voor staal; merkt op dat dit 

initiatief ten volle wordt onderschreven 

door het Parlement, het Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de 

Regio's;  

Schrappen 

Or. en 

 

 


