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Amendamentul 24 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 
în numele Grupului EFDD 

 

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 articolul 191 alineatul 
(2) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, 
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Amendamentul 25 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Referirea 9 b (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere articolul 8 din Directiva 
2010/75/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind emisiile industriale (prevenirea și 
controlul integrat al poluării)1, 

_________ 
1 JO L 334, 17.12.2010, p. 17. 

 

Or. en 
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Amendamentul 26 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Referirea 9 c (nouă) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere articolul 8 alineatul (1) 
din Directiva 2004/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului1, 

_____________ 
1 JO L 143, 30.4.2004, p. 56. 

 

Or. en 
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Amendamentul 27 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât sectorul european al oțelului a 
jucat un rol semnificativ din punct de 
vedere istoric în procesul de integrare 

europeană și constituie baza pentru 
generarea de valoare adăugată 
industrială europeană; 

A. întrucât sectorul european al oțelului a 
jucat un rol semnificativ din punct de 
vedere istoric în procesul de integrare 

europeană și are nevoie de sprijin pentru o 
dezvoltare mai sustenabilă cu costuri 
energetice mai reduse; 

Or. en 
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Amendamentul 28 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât sectorul siderurgic joacă un rol 
esențial pentru economia și industria 
Europei și se confruntă în prezent cu o 

scădere substanțială a cererii, care duce la 
pierderea continuă a locurilor de muncă și 

a competitivității, fapt ce nu este de bun 
augur pentru necesara redresare a 
economiei europene; 

B. întrucât sectorul siderurgic joacă un rol 
important pentru economia și industria 
Europei și se confruntă în prezent cu o 

scădere substanțială a cererii, care duce la 
pierderea continuă a locurilor de muncă și 

a competitivității, fapt ce nu este de bun 
augur pentru necesara redresare a 
economiei europene; 

Or. en 
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Amendamentul 29 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât unul dintre obiectivele UE este 
de a sprijini industria siderurgică și de a 
elimina obstacolele din calea 
competitivității și amenințările la adresa 
acesteia, precum și de a o face capabilă să 
se adapteze la condițiile în schimbare de 
pe piețele europene și non-europene; 

D. întrucât unul dintre obiectivele UE este 
de a sprijini industria siderurgică, prin 
abordarea obstacolelor din calea 
competitivității, într-un mod care 
protejează mediul și sănătatea în cadrul 
unui context global; 

Or. en 
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Amendamentul 30 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât găsirea unui echilibru între 
necesitatea asigurării unui nivel ridicat al 
performanței de mediu și concurența 

sporită la nivel mondial, atenuând în 
același timp preocupările legate de 

relocarea emisiilor de CO2 și îmbunătățind 
accesul la materiile prime, rămâne o 
provocare esențială pentru sectorul 

siderurgic, ținând seama de faptul că 
diferiților concurenți le sunt impuse 
standarde diferite; 

J. întrucât găsirea unui echilibru între 
necesitatea asigurării unui nivel ridicat al 
performanței de mediu și concurența 

sporită la nivel mondial, atenuând în 
același timp preocupările legate de 

relocarea emisiilor de CO
2
 și promovând 

recuperarea materialelor reciclate, 
rămâne o provocare esențială pentru 

sectorul siderurgic; 

Or. en 
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Amendamentul 31 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul K a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 Ka. întrucât raportul Institutului pentru 
politica de mediu europeană (IEEP) 
subliniază faptul că reforma taxei de 
mediu are un impact pozitiv și 
semnificativ asupra emisiilor, eficienței 
energetice și a ocupării forței de muncă, 
fără efecte negative asupra 
competitivității întreprinderilor la nivel 
internațional;  

Or. en 
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Amendamentul 32 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul P 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât întreprinderile în curs de 
restructurare ar trebui să acționeze într-un 
mod responsabil din punct de vedere 

social, experiența arătându-ne că o 
restructurare sustenabilă din punct de 
vedere social și economic implică un 
dialog social adecvat, cu un accent deosebit 
asupra informării și consultării lucrătorilor, 

așa cum subliniază rezoluția Parlamentului 
din 15 ianuarie 2013 menționată mai sus; 

P. întrucât întreprinderile în curs de 
restructurare și reconversie ar trebui să 
acționeze într-un mod responsabil din 

punct de vedere social, experiența 
arătându-ne că restructurarea și 
reconversia sustenabile din punct de 
vedere social și economic implică un 
dialog social adecvat, cu un accent deosebit 

asupra informării și consultării lucrătorilor, 
așa cum subliniază rezoluția Parlamentului 
din 15 ianuarie 2013 menționată mai sus; 

Or. en 
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Amendamentul 33 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Q 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât implicarea extinsă a partenerilor 
sociali la toate nivelurile și consolidarea 
dialogului social la nivelul UE sunt 

cruciale pentru a proteja atât interesele 
întreprinderilor siderurgice, cât și 
interesele angajaților acestora;  

Q. întrucât implicarea extinsă a partenerilor 
sociali și a ONG-urilor la toate nivelurile 
și consolidarea dialogului social la nivelul 

UE sunt cruciale pentru a proteja interesele 
întreprinderilor siderurgice, interesele 

angajaților acestora și ale altor sectoare 
economice locale, precum și pentru a 
proteja sănătatea și mediul în vederea 
creării unei economii distribuite mai 
echitabil;  

Or. en 
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Amendamentul 34 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul T 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât cercetarea și dezvoltarea sunt 
elemente strategice pentru o industrie care 
trebuie să găsească modalități de a-și 

reduce emisiile, în special (dar nu 
exclusiv) emisiile de CO2, 

T. întrucât cercetarea și dezvoltarea sunt 
elemente strategice pentru o industrie care 
trebuie să găsească modalități de a-și 

reduce emisiile, în special cele considerate 
a fi dăunătoare și periculoase pentru 
mediu și sănătatea umană, 

Or. en 
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Amendamentul 35 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. invită Comisia să analizeze poziția 
strategică a industriei siderurgice 
europene în lume, fabricarea oțelului 
fiind considerată strategică în numeroase 
țări, și să elaboreze în mod specific o foaie 
de parcurs clară pentru inițiativele pe 
termen mediu și lung pe care 
intenționează să le propună în sprijinul 
industriei siderurgice europene; 
subliniază că o astfel de foaie de parcurs 
trebuie să implice din timp și pe deplin 
partenerii sociali la toate nivelurile; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 36 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. solicită Comisiei să instituie un 
instrument de analiză aprofundată a pieței 
oțelului, care ar putea oferi informații 

exacte cu privire la echilibrul dintre cererea 
și oferta de oțel la nivel european și 

mondial, făcând distincția între 
componentele structurale și cele ciclice ale 
dezvoltării acestei piețe; consideră că 

monitorizarea pieței oțelului ar putea 
contribui în mod semnificativ la 
transparența piețelor oțelului și deșeurilor 
și ar putea oferi informații importante 
privind măsurile corective și proactive, 

care sunt inevitabile având în vedere 
caracterul ciclic al industriei siderurgice; 
solicită Comisiei să utilizeze acest 

instrument de analiză a pieței pentru a 
anticipa riscurile și a investiga modul în 

care închiderea combinatelor afectează 
redresarea sectorului; 

5. solicită Comisiei să instituie un 
instrument de analiză aprofundată a pieței 
oțelului, care ar putea oferi informații 

exacte cu privire la echilibrul dintre cererea 
și oferta de oțel la nivel european și 

mondial, făcând distincția între 
componentele structurale și cele ciclice ale 
dezvoltării acestei piețe, punând accentul 
îndeosebi pe externalitatea negativă de 
mediu; consideră că monitorizarea pieței 
oțelului ar putea contribui în mod 
semnificativ la transparența piețelor 
oțelului și deșeurilor și ar putea oferi 

informații importante privind măsurile 
corective și proactive, care sunt inevitabile 
având în vedere caracterul ciclic al 

industriei siderurgice; solicită Comisiei să 
utilizeze acest instrument de analiză a 

pieței pentru a anticipa riscurile și a 
investiga modul în care închiderea 
combinatelor afectează redresarea 

sectorului; 

Or. en 
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Amendamentul 37 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

8. consideră esențial ca autoritățile 
regionale și locale și sindicatele care 
reprezintă zonele în care sunt amplasate 

combinate siderurgice să fie implicate 
îndeaproape, pentru a promova cooperarea 

și schimburile de informații și de bune 
practici între principalele părți interesate 
din statele membre;  

8. consideră esențial ca autoritățile 
regionale și locale, ONG-urile din 
domeniul mediului și al sănătății și 
sindicatele care reprezintă zonele în care 
sunt amplasate combinate siderurgice să fie 

implicate îndeaproape, pentru a promova 
cooperarea și schimburile de informații și 
de bune practici între principalele părți 

interesate din statele membre;  

Or. en 



 

AM\1043956RO.doc PE545.601v01-00 } 
 PE545.605v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.12.2014  B8-0352/2014 }  
 B8-0356/2014 } RC1/Am. 38 

Amendamentul 38 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază necesitatea de a studia 
posibile soluții la criza investițiilor pentru 
ca industria europeană să devină 

sustenabilă și profitabilă, având în vedere 
că investițiile în industria siderurgică sunt 

caracterizate de beneficii pe termen lung; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să aibă în 
vedere alocarea unei părți din pachetul său 

de investiții unor proiecte de infrastructură 
pe termen lung viabile și inovării în ceea 
ce privește macro-proiectele industriale, 
inclusiv proiectele legate de eficiența 
energetică și emisii scăzute de carbon, care 

ar putea, de asemenea, stimula în mod 
semnificativ cererea de oțel în UE; 

9. subliniază necesitatea de a studia 
posibile soluții la criza investițiilor pentru 
ca industria europeană să devină 

sustenabilă și profitabilă, fără a aduce 
atingere mediului, sănătății și economiei 
locale, având în vedere că investițiile în 
industria siderurgică sunt caracterizate de 
beneficii pe termen lung; îndeamnă, prin 

urmare, Comisia să aibă în vedere alocarea 
unei părți din pachetul său de investiții 
unor proiecte de infrastructură pe termen 
lung viabile, inclusiv proiectele legate de 
eficiența energetică și emisii scăzute de 

carbon, care ar putea, de asemenea, stimula 
în mod semnificativ cererea de oțel în UE; 

Or. en 
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Amendamentul 39 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că este esențial să se acorde 
sprijin sectorului siderurgic, inclusiv prin 
dezvoltarea strategică a noilor sectoare-

cheie care utilizează oțel, de exemplu, 
sectorul energetic (generarea și distribuția 

de energie din surse regenerabile), sectorul 
transporturilor și sectorul proiectelor de 
construcții eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, creând astfel 
stimulente pentru procese de producție 
eficiente, consolidând piața internă și 
stimulând dezvoltarea de competențe; 

11. subliniază că este esențial să se acorde 
sprijin sectorului siderurgic și acesta 
trebuie să se axeze pe dezvoltarea 
strategică a noilor sectoare-cheie care 
utilizează oțel, de exemplu, sectorul 

energetic (generarea și distribuția de 
energie din surse regenerabile), sectorul 
transporturilor și sectorul proiectelor de 

construcții eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, creând astfel 
stimulente pentru procese de producție 
eficiente, consolidând piața internă și 
stimulând dezvoltarea de competențe; 

Or. en 
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Amendamentul 40 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 12a. reamintește importanța respectării 
legislației în vigoare și solicită statelor 
membre să analizeze posibilitatea sistării 
operațiunilor în uzinele sau în acele părți 
din cadrul acestora care reprezintă un 
pericol imediat, actual și pe termen lung 
pentru sănătatea lucrătorilor și a 
populației locale sau care prezintă riscul 
de a avea efecte adverse imediate și 
semnificative asupra mediului; îndeamnă 
statele membre să ia, dacă este cazul, 
măsurile de remediere necesare pentru a 
se asigura că proprietarii combinatelor 
siderurgice respectă principiul 
„poluatorul plătește”; 

Or. en 
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Amendamentul 41 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

24. subliniază că este nevoie ca industria, 
partenerii sociali și autoritățile locale să 
anticipeze cerințele de formare care ar 
apărea în urma unei eventuale 
redeschideri a combinatelor închise 

temporar; 

24. subliniază că este nevoie ca industria, 
partenerii sociali și autoritățile locale să 
anticipeze cerințele de formare necesare 
pentru o eventuală redeschidere a 
combinatelor care au fost închise temporar 
deoarece nu au fost îndeplinite în mod 
adecvat cerințele privind formarea; 

Or. en 
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Amendamentul 42 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază că standardele UE în materie 
de responsabilitate socială a 
întreprinderilor și participare a lucrătorilor 

ar trebui să fie aplicate de întreprinderile 
europene și în țările terțe; 

26. subliniază că standardele UE în materie 
de responsabilitate socială și 
responsabilitate față de mediu a 
întreprinderilor și participare a lucrătorilor 
ar trebui să fie aplicate de întreprinderile 

europene și în țările terțe; 

Or. en 
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Amendamentul 43 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că implicarea lucrătorilor în 
măsurile de inovare și restructurare este 
esențială pentru a favoriza succesul 

economic; în consecință, invită Comisia să 
creeze o platformă unde partenerii sociali 

să poată oferi consiliere privind planul de 
acțiune european în domeniul siderurgic și 
implementarea și monitorizarea acestuia;  

27. subliniază că implicarea lucrătorilor în 
măsurile de inovare, restructurare și 
reconversie este esențială pentru a favoriza 
succesul economic; în consecință, invită 
Comisia să creeze o platformă unde 

partenerii sociali să poată oferi consiliere 
privind planul de acțiune european în 
domeniul siderurgic și implementarea și 

monitorizarea acestuia;  

Or. en 
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Amendamentul 44 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

28. invită Comisia să utilizeze în mod mai 
eficient fondurile relevante ale UE, de 
exemplu, Fondul european de ajustare la 

globalizare (FEG) și Fondul social 
european (FSE), precum și instrumentele 

de politică pentru a reduce costurile sociale 
de adaptare și pentru a asigura păstrarea și 
dezvoltarea competențelor relevante în 

serviciul competitivității viitoare a 
industriei; 

28. invită Comisia să utilizeze în mod mai 
eficient fondurile relevante ale UE, de 
exemplu, Fondul european de ajustare la 

globalizare (FEG) și Fondul social 
european (FSE), precum și instrumentele 

de politică pentru a reduce costurile sociale 
de adaptare și pentru a asigura păstrarea și 
dezvoltarea competențelor relevante în 

serviciul competitivității viitoare a 
industriei și al reconversiei combinatelor 
care au fost sau care vor trebui închise; 

Or. en 
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Amendamentul 45 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

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, verificând, în 
același timp, că statele membre aplică 
aceleași criterii pentru definirea celor mai 
bune tehnici disponibile; 

Or. en 



 

AM\1043956RO.doc PE545.601v01-00 } 
 PE545.605v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.12.2014  B8-0352/2014 }  
 B8-0356/2014 } RC1/Am. 46 

Amendamentul 46 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază, în acest sens, importanța 
crucială a programelor Orizont 2020 și 
Industria cu procese sustenabile prin 

utilizarea eficientă a resurselor și eficiența 
energetică (SPIRE) și a finanțării de către 

Banca Europeană de Investiții și viitorul 
program NER 400 a celor mai riscante 
programe din domeniul cercetării și 

inovării; 

32. subliniază, în acest sens, importanța 
crucială a programelor Orizont 2020 și 
Industria cu procese sustenabile prin 

utilizarea eficientă a resurselor și eficiența 
energetică (SPIRE) și a finanțării de către 

Banca Europeană de Investiții și viitorul 
program NER 400 a celor mai riscante 
programe din domeniul cercetării, 
reconversiei industriale și inovării; 

Or. en 
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Amendamentul 47 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

34. sprijină finanțarea proiectelor pilot în 
domeniul industriei care vizează reducerea 
emisiilor de CO2 în vederea soluționării 

problemei urgente a trecerii la o economie 
sustenabilă, fără emisii de carbon, la baza 

căreia se află eficiența energetică, energia 
din surse regenerabile și infrastructuri 
inteligente, precum și transformarea 
tehnologiei siderurgice cu emisii foarte 
scăzute de dioxid de carbon (ULCOS) 
într-un instrument de politică industrială 
eficient din punctul de vedere al energiei 
și al mediului;  

34. sprijină finanțarea proiectelor pilot în 
domeniul industriei care vizează reducerea 
emisiilor de CO2 în vederea soluționării 

problemei urgente a trecerii la o economie 
sustenabilă, fără emisii de carbon, la baza 

căreia se află eficiența energetică, energia 
din surse regenerabile și infrastructuri 
inteligente;  

Or. en 
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Amendamentul 48 

Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere comună de rezoluție 

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

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

36. invită Comisia să pună în aplicare cât 
mai repede inițiativa SustSteel, așa cum a 
fost propusă în planul de acțiune pentru 
industria siderurgică și sprijinită pe 
deplin de Parlament, Comitetul Economic 
și Social și Comitetul Regiunilor;  

eliminat 

Or. en 

 
 


