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Изменение 1
Фредерик Дарден

Проектостановище
Позоваване 1a (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид публикуваното от 
Eurofound „Проучване на 
представителността на 
организациите на европейските 
социални партньори: стоманодобивна 
промишленост“1;
__________________
1 Eurofound (2009), Проучване на 
представителността на 
организациите на организациите на 
европейските социални партньори: 
стоманодобивна промишленост, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.pdf

Or. en

Изменение 2
Сари Есаях

Проектостановище
Съображение -A (ново)

Проектостановище Изменение

-А. като има предвид, че настоящата 
криза доведе до световно 
свръхпроизводство на стомана, но 
през 2050 г. се очаква използването на 
стомана и други основни метали да 
бъде два или три пъти по-голямо 
спрямо настоящото равнище и че 
европейската стоманодобивна 
промишленост трябва да преодолее 
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този труден период през идващите 
години, да инвестира и да подобри 
конкурентоспособността си;

Or. en

Изменение 3
Сари Есаях

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че 
непрестанните преструктурирания в 
отрасъла, отчасти свързани с 
управление, отдаващо предпочитание 
на търсенето на по-големи маржове 
за сметка на инвестициите и 
възнагражденията, сведоха броя на 
заетите от един милион през 1970 г. на 
369000 през 2012 г., опустошавайки
цели райони на заетост;

А. като има предвид, че 
преструктуриранията в отрасъла 
сведоха броя на заетите от един милион 
през 1970 г. на 369 000 през 2012 г. с 
отрицателни последици за 
равнищата на заетост в цели райони,
и че в настоящата икономическа 
криза от 2008 г. насам 
стоманодобивната промишленост е 
съкратила за постоянно или временно 
производствени мощности, 
закривайки над 60 000 работни места, 
и като има предвид, че това 
намаление на производството 
продължава с бърз темп, като на 
практика ЕС изнася своите 
производствени мощности и 
увеличава вноса си;

Or. en

Изменение 4
Филип Булан

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че А. като има предвид, че 
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непрестанните преструктурирания в 
отрасъла, отчасти свързани с 
управление, отдаващо предпочитание 
на търсенето на по-големи маржове 
за сметка на инвестициите и 
възнагражденията, сведоха броя на 
заетите от един милион през 1970 г. на 
369000 през 2012 г., опустошавайки
цели райони на заетост;

преструктуриранията в отрасъла, 
дължащи се на икономическата криза 
и на спада в търсенето в рамките на 
една изключително силна глобална 
конкуренция на държавите с бързо 
развиващи се икономики, доведоха до 
намаляване броя на заетите от един 
милион през 1970 г. на 369 000 през 
2012 г. във вреда на цели райони на 
заетост;

Or. fr

Изменение 5
Фил Бениън

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че непрестанните 
преструктурирания в отрасъла,
отчасти свързани с управление, 
отдаващо предпочитание на 
търсенето на по-големи маржове за 
сметка на инвестициите и 
възнагражденията, сведоха броя на 
заетите от един милион през 1970 г. на 
369000 през 2012 г., опустошавайки
цели райони на заетост;

А. като има предвид, че непрестанните 
преструктурирания в отрасъла,
дължащи се, наред с другото, на 
последиците от икономическата 
криза и нарасналите доставки на 
стомана от трети държави, сведоха 
броя на заетите от един милион през
1970 г. на 369 000 през 2012 г., 
опустошавайки цели райони на заетост;

Or. en

Изменение 6
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че непрестанните 
преструктурирания в отрасъла, отчасти 

А. като има предвид, че непрестанните 
преструктурирания в стоманодобивния
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свързани с управление, отдаващо 
предпочитание на търсенето на по-
големи маржове за сметка на 
инвестициите и възнагражденията, 
сведоха броя на заетите от един милион 
през 1970 г. на 369000 през 2012 г., 
опустошавайки цели райони на заетост;

отрасъл, отчасти свързани с 
управление, отдаващо предпочитание на 
търсенето на по-големи маржове за 
сметка на инвестициите и 
възнагражденията, доведоха до 
масовото закриване на 
производствени мощности, 
свеждайки броя на заетите от един 
милион през 1970 г. на 369 000 през 
2012 г., опустошавайки цели райони на 
заетост;

Or. fr

Изменение 7
Фредерик Дарден

Проектостановище
Съображение Аа (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид освен това 
структуриращият характер на 
стоманодобивните предприятия за 
местните икономики и 
съществените последици от тяхното 
преструктуриране за цялата местна 
икономика;

Or. fr

Изменение 8
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Съображение Аб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
стоманодобивната промишленост 
осигурява основни материали за цели 
сектори на европейската 
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промишленост и тази позиция я 
прави по-чувствителна към 
промените в обстоятелства, при 
които забавянията водят до 
производствен свръхкапацитет, 
който твърде често се използва за 
оправдаване на 
преструктуриранията; като има 
предвид, че тази първостепенна 
позиция я прави стратегическа 
промишленост за постигането на 
амбицията на Комисията за 
реиндустриализация чрез увеличаване 
на дела на промишлеността в 
рамките на БВП до 20 % в 
Европейския съюз до 2020 г.;

Or. fr

Изменение 9
Сари Есаях

Проектостановище
Съображение Aв (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че 
стоманодобивната промишленост, 
особено производството на специални 
стомани, са напълно глобализирани и 
Европа се изправя пред сериозна 
конкуренция от страна на трети 
държави, като същевременно 
производствените разходи в ЕС са по-
високи поради едностранното 
натоварване с разходи, произтичащи 
основно от политиките на ЕС в 
областта на енергетиката и 
изменението на климата, което води 
до това, че цените на природния газ в 
ЕС са три до четири пъти по-високи, 
а на електрическата енергия — два 
пъти по-високи от тези в САЩ;

Or. en
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Изменение 10
Томас Хендел

Проектостановище
Съображение Аг (ново)

Проектостановище Изменение

Аг. посочва опасността от огромна и 
невъзвратима загуба на знание и опит 
на отделните работници поради 
планираното затваряне на заводи и 
освобождаване на персонал и от 
загубата на знание и опит на цял 
отрасъл, който е изграждан в 
продължение на столетия в Европа;

Or. de

Изменение 11
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Съображение Aд (ново)

Проектостановище Изменение

Ад. като има предвид, че бъдещата 
конкурентоспособност и потенциал 
за заетост на европейската 
стоманодобивна промишленост 
зависят от способността ѝ да се 
насочи към по-голяма ефективност и 
рециклиране;

Or. en

Изменение 12
Фредерик Дарден

Проектостановище
Съображение Aе (ново)



AM\1006620BG.doc 9/46 PE521.686v01-00

BG

Проектостановище Изменение

Ае. като има предвид, че в сравнение с 
други сектори производствените 
отношения в стоманодобивната 
промишленост са силно 
организирани; като има предвид, че 
тази особеност се проявява във висока 
степен на синдикализация, силно 
присъствие на организации на 
работодателите, които също така 
имат висока компактност и високо 
ниво на обхващане от колективни 
споразумения; като има предвид, че 
това се отразява на европейско 
равнище, където стоманодобивната 
промишленост е на челни позиции по 
отношение на развитието на 
отношенията на социално 
партньорство1;
__________________
1 Eurofound (2009), Проучване на 
представителността на 
организациите на организациите на 
европейските социални партньори: 
стоманодобивна промишленост, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.pdf

Or. en

Изменение 13
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Съображение Аж (ново)

Проектостановище Изменение

Аж. като има предвид, че ОИСР 
предвижда увеличаване на 
световното търсене на стомана от 
1,5 до 2,3 милиарда тона до 2025 г. и 
тези прогнози дават големи 
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перспективи на стоманодобивната 
промишленост; като има предвид, че 
Европейският съюз разполага с 
умения, ноу-хау, инфраструктура, 
първокласни промишлени 
съоръжения, които трябва да се 
адаптират към бъдещите 
потребности, а не да се съкращават 
или занемаряват по логиката на 
краткосрочната рентабилност или в 
полза на откриването на други 
хипотетични пазари;

Or. fr

Изменение 14
Сари Есаях

Проектостановище
Съображение Aз (ново)

Проектостановище Изменение

Аз. като има предвид, че според 
Eurofer референтните стойности за 
горещия метал и кокса в СТЕ са 
определени с около 10 % под най-
добрите резултати, 
междусекторният корективен 
фактор съкращава безплатното 
разпределение до 17,5 % през 2020 г., 
което добавя средно намаление от 
21,6 % в периода 2013–2020 г. дори за 
най-ефективните съоръжения в ЕС; 
като има предвид освен това, че 
действащата директива премахва 
поетапно чрез линейно намаляване 
безплатното разпределение от 
референтните стойности от 25 % до 
0 % през 2027 г., и като има предвид, 
че реалистичният потенциал за 
ограничаване на CO2 е само около 15 % 
до 2050 г.;

Or. en
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Изменение 15
Томас Хендел

Проектостановище
Съображение Aи (ново)

Проектостановище Изменение

Аи. посочва, че затварянето на заводи 
и/или освобождаването на персонал в 
стоманодобивната промишленост 
често засягат много работници; 
посочва също така, че това често 
води до допълнително масирано 
освобождаване на персонал в 
предприятията доставчици и в други 
предприятия; посочва на последно 
място, че в миналото това е водело 
до тежки последици за 
икономическата структура на цели 
региони и че в този смисъл една 
устойчива политика на заетост 
трябва да се разбира и като 
инвестиции в регионалната 
структурна политика;

Or. de

Изменение 16
Сари Есаях

Проектостановище
Съображение Ай (ново)

Проектостановище Изменение

Ай. като има предвид, че 
стоманодобивната промишленост на 
ЕС е зависима от вноса на суровини, 
докато за 40 % от световните 
промишлени суровини има експортни 
ограничения, и като има предвид, че 
Европа изнася огромни количества 
стоманен скрап, докато много 



PE521.686v01-00 12/46 AM\1006620BG.doc

BG

държави ограничават износа му;

Or. en

Изменение 17
Фредерик Дарден

Проектостановище
Съображение Aк (ново)

Проектостановище Изменение

Ак. като има предвид, че Eurofound 
ще публикува доклада си за 2013 г., 
озаглавен „Практики на 
производствени отношения, свързани 
с психосоциалния стрес на работното 
място в стоманодобивния сектор“1;
__________________
1 Eurofound (2013), „Практики на 
производствени отношения, свързани 
с психосоциалния стрес на работното 
място в стоманодобивния сектор“, 
предстоящо публикуване.

Or. en

Изменение 18
Фредерик Дарден

Проектостановище
Съображение Ал (ново)

Проектостановище Изменение

Ал. като има предвид, че Eurofound 
ще публикува доклада си за 2014 г., 
озаглавен „Ролята на социалния 
диалог в индустриалните 
политики“1;
__________________
1 Eurofound (2013), „Практики на 
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производствени отношения, свързани 
с психосоциалния стрес на работното 
място в стоманодобивния сектор“, 
предстоящо публикуване.

Or. en

Изменение 19
Фредерик Дарден

Проектостановище
Съображение Ам (ново)

Проектостановище Изменение

Ам. като има предвид, че Eurofound 
ще публикува доклада относно 
„Условия на труд и качество на 
работните места в производството: 
секторен информационен лист от 5-
тото европейско проучване на 
условията на труд“1;
__________________
1 Eurofound, „Условия на труд и 
качество на работните места в 
производството: секторен 
информационен лист от 5-тото 
европейско проучване на условията на 
труд“, което включва 
стоманодобивния сектор, януари 
2014 г.

Or. en

Изменение 20
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява своята загриженост във 1. изразява своята загриженост във 
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връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. 
политиките за заетостта и за 
обучението;

връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на цялостна и 
доброволна стратегия, която обхваща
политиките в областта на
търговията, енергетиката, околната 
среда, заетостта и обучението и
която се опира на всички финансови 
инструменти на Европейския съюз, с 
цел реинвестиране в сектора и 
справяне с липсата на обучение, с 
вътрешноевропейските и външните 
дъмпингови практики, с поскъпването 
и нестабилността на цените и 
колебанията в областта на 
суровините и енергията;

Or. fr

Изменение 21
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. политиките 
за заетостта и за обучението;

1. приветства плана за действие и 
предложенията в него и е убеден, че е 
наложително справянето с 
първопричините за намаляването на 
работните места, но изразява своята 
загриженост във връзка с липсата на 
амбиция и конкретика в европейския 
план за действие за стоманодобивната 
промишленост; призовава за 
изготвянето в спешен порядък на 
стратегия, която се опира на всички 
инструменти на Европейския съюз, в 
т.ч. политиките за заетостта и за 
обучението, и точна пътна карта с 
точни срокове за изпълнението на 
плана за действие;

Or. en
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Изменение 22
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. политиките 
за заетостта и за обучението;

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която е напълно съгласувана с 
преминаването на Съюза към кръгова 
и съобразена с изменението на 
климата икономика с ефективно 
използване на ресурсите и се опира на 
всички инструменти на Европейския 
съюз, в т.ч. политиките за заетостта и за 
обучението;

Or. en

Изменение 23
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. политиките 
за заетостта и за обучението;

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички бюджетно 
укрепени инструменти на Европейския 
съюз, в т.ч. политиките за заетостта и за 
обучението, както и за 
научноизследователската и развойна 
дейност;
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Or. fr

Изменение 24
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. политиките 
за заетостта и за обучението;

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. политиките 
за заетостта, обучението, енергийната 
ефективност и иновациите;

Or. en

Изменение 25
Евелин Регнер, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. политиките 
за заетостта и за обучението;

1. изразява своята загриженост във 
връзка с липсата на амбиция в 
европейския план за действие за 
стоманодобивната промишленост; 
призовава за изготвянето на стратегия, 
която се опира на всички инструменти 
на Европейския съюз, в т.ч. политиките 
за заетостта и за обучението; 
подчертава, че в хода му трябва да 
бъдат приобщени на ранен етап и в 
пълен състав социалните партньори 
на всички равнища;

Or. de
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Изменение 26
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава за полагане на повече 
усилия в посока към осъществяване на 
целите на ЕС за 2020 г. за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж чрез 
стимулирането на по-силна 
стоманодобивна промишленост в 
Европа; в тази връзка подчертава, че е 
важно да се съхрани стабилната 
промишлена база в Европа; посочва, че 
научните изследвания, развойната 
дейност и иновациите стават все по-
важни, особено от гледна точка на 
необходимостта да се разработят по-
малко ресурсоемки методи на 
производство, които не са в ущърб на 
конкурентоспособността на 
европейските дружества и подкрепят 
заетостта;

Or. en

Изменение 27
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. препоръчва също така държавите 
членки да инвестират в човешкия 
капитал, както и да подобрят 
условията за прилагане на правото на 
образование и професионално 
обучение, като същевременно 
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осигурят възможност за преход 
между различни системи за обучение, 
не само с цел да може да се предвиди и 
да се отговори на необходимостта от 
квалифицирана работна ръка в 
стоманодобивната промишленост, 
ориентирана към новите технологии, 
зелената и енергийно ефективна 
икономика, но също и с цел укрепване 
на цялата верига на производство, 
включително основните 
стоманодобивни предприятия, 
необходими за развитието на 
високотехнологични предприятия;

Or. fr

Изменение 28
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 1 в (нова)

Проектостановище Изменение

1в. счита, че „здравословният“ 
икономически растеж е предпоставка 
за увеличаване на търсенето на 
стомана, но също така че големите 
инфраструктурни проекти биха били 
от полза, за да се стимулира 
търсенето и да се насърчи 
заетостта;

Or. en

Изменение 29
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 1 г (нов)
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Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че вероятността 
стоманодобивните работници да 
съобщават, че са недостатъчно 
квалифицирани за изпълняваните от 
тях текущи задължения на 
работното място, е много по-голяма 
в сравнение с други работници в 
производствения сектор; призовава за 
значителни инвестиции в повишаване 
на квалификацията и в обучение, за да 
се реши въпросът с 
несъответствията между 
предлаганите и търсените умения на 
работниците в стоманодобивния 
сектор и да се осигури неговата 
конкурентоспособност и бъдеща 
жизнеспособност;

Or. en

Изменение 30
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 1 д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. приветства двата политически 
инструмента на ЕС, включващи 
социалните партньори, а именно 
европейските комитети за секторен 
социален диалог и групата на високо 
равнище за стоманодобивната 
промишленост, тъй като те имат 
положителен принос по въпросите на 
индустриалната политика в този 
сектор, и подкрепя продължаването 
на работата на групата на високо 
равнище;

Or. en
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Изменение 31
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква преразглеждане на 
правилата относно държавните 
помощи, при което да се отдаде 
предпочитание на производствените 
инвестиции, заетостта и обучението, да 
се насърчи участието на 
представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения 
и да се даде възможност за 
превръщането в публична 
собственост в случай на тежка криза;

2. призовава за насърчаване на 
производствените инвестиции, заетостта 
и обучението, но изразява съгласие с 
доклада на Европейския икономически 
и социален комитет ЕИСК 1431/2004, 
че „опитът от миналото с 
преструктурирането на европейската 
стоманодобивна промишленост сочи, 
че държавните помощи за 
предприятията са нож с две 
остриета: те облагодетелстват само 
отделни дружества и водят до 
неправилно разпределение на 
ресурсите, тъй като в средносрочен 
план се запазват в експлоатация 
нерентабилни производствени 
мощности“, следователно помощите 
следва да бъдат ограничени до 
облекчаване на социалните 
трудности, подкрепа за НИРД във 
връзка с иновативни стоманени 
продукти и производствени процеси и 
премахване на едностранното 
натоварване в ЕС с разходи, каквито 
конкурентите извън ЕС нямат;

Or. en

Изменение 32
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изисква преразглеждане на 
правилата относно държавните 
помощи, при което да се отдаде 
предпочитание на производствените 
инвестиции, заетостта и обучението, да 
се насърчи участието на 
представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения и 
да се даде възможност за 
превръщането в публична собственост 
в случай на тежка криза;

2. изисква ефективно използване на 
съществуващите правила относно 
държавните помощи, при което да се 
отдаде предпочитание на 
производствените инвестиции, заетостта 
и обучението, да се насърчи участието 
на представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения и 
да се даде възможност за временното 
превръщане в публична собственост в 
случай на тежка криза; приветства 
провеждането от Комисията на 
обществено допитване по този 
въпрос;

Or. en

Изменение 33
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква преразглеждане на правилата 
относно държавните помощи, при което 
да се отдаде предпочитание на 
производствените инвестиции, 
заетостта и обучението, да се насърчи 
участието на представителите на 
служителите в управлението и 
вземането на решения и да се даде 
възможност за превръщането в 
публична собственост в случай на 
тежка криза;

2. изисква преразглеждане на правилата 
относно държавните помощи, при което 
да се отдаде предпочитание на 
устойчивите инвестиции, заетостта и 
обучението, да се насърчи участието на 
представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения и 
да бъдат компенсирани 
инвестиционни решения, насочени 
към устойчива качествена заетост;

Or. en

Изменение 34
Патрик Льо Ярик
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква преразглеждане на правилата 
относно държавните помощи, при което 
да се отдаде предпочитание на 
производствените инвестиции, заетостта 
и обучението, да се насърчи участието 
на представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения и 
да се даде възможност за превръщането 
в публична собственост в случай на 
тежка криза;

2. изисква преразглеждане на 
политиката в областта на 
конкуренцията и правилата относно 
държавните помощи, при което да се 
отдаде предпочитание на 
производствените инвестиции, заетостта 
и обучението, да се насърчи участието 
на представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения и 
да се даде възможност за превръщането 
в публична собственост в случай на 
тежка криза;

Or. fr

Изменение 35
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква преразглеждане на правилата 
относно държавните помощи, при което 
да се отдаде предпочитание на 
производствените инвестиции, заетостта 
и обучението, да се насърчи участието 
на представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения и 
да се даде възможност за превръщането 
в публична собственост в случай на 
тежка криза;

2. изисква преразглеждане на правилата 
относно държавните помощи, при което
да се подпомогне 
научноизследователската и развойна 
дейност, продължаващото 
образование, намаляването на 
тежестите и да се отдаде 
предпочитание на производствените 
инвестиции, заетостта и обучението, да 
се насърчи участието на 
представителите на служителите в 
управлението и вземането на решения и 
да се даде възможност за превръщането 
в публична собственост в случай на 
тежка криза;

Or. fr
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Изменение 36
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава за по-голямо участие на 
социалните партньори на национално 
равнище в дебата относно 
изпълнението на плана за действие за 
стоманодобивната промишленост в 
Европа;

Or. en

Изменение 37
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава натиска, оказван върху 
конкурентоспособността на 
европейските стоманодобивни 
предприятия чрез разходите за 
енергия; припомня ангажимента на 
Комисията да публикува насоки за
схемите за държавни помощи за 
възобновяемите енергийни 
източници, да публикува писмо с 
насоки за оценка на конкуренцията в 
дългосрочните договори за 
електроенергия; да инвестира в 
научни изследвания и иновации, 
насочени към технологии за 
производство на енергия за 
стоманодобивната промишленост;

Or. fr
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Изменение 38
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. счита, че фондовете на ЕС не 
следва да се използват за поддържане 
на стопанските дейности на някои 
съоръжения, тъй като това ще 
изкриви конкуренцията между 
стоманопроизводителите в ЕС, а 
само за смекчаване на въздействието 
от затварянето или съкращаването 
на производство върху засегнатите 
работници и за насърчаване на 
младежката заетост в сектора;

Or. en

Изменение 39
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. подчертава, че едно обвързващо 
международно споразумение относно 
изменението на климата, включващо 
възможно най-голям брой страни, ще 
даде възможност за частично 
предпазване на европейските 
стоманодобивни предприятия от 
екологичен дъмпинг; приканва 
държавите членки да проучат 
задълбочено възможното въздействие 
върху европейската стоманодобивна 
промишленост на всички национални 
мерки по отношение на цените на 
електроенергията, начислени на 
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енергоемките отрасли, или в 
областта на екологичното данъчно 
облагане;

Or. fr

Изменение 40
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с
работниците, както и отреждането 
на права и разширени правомощия на 
работническите съвети;

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква по-голямо 
сътрудничество между 
работодателите и представителите 
на работниците на всички равнища 
(ЕС, национално, местно и на 
равнището на отделно дружество) за 
изпълнението на плана за действие;

Or. en

Изменение 41
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с 
работниците, както и отреждането на 
права и разширени правомощия на 
работническите съвети;

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; подчертава, че 
съществуващата европейска рамка 
относно осведомяването и 
консултациите с работниците, както и 
относно отреждането на права и 
разширени правомощия на 
работническите съвети, трябва да бъде 
изпълнявана по-добре;
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Or. en

Изменение 42
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с 
работниците, както и отреждането на 
права и разширени правомощия на 
работническите съвети;

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с 
работниците, прогнозирането на 
възможни преструктурирания, както 
и отреждането на нови права и 
разширени правомощия за намеса на 
работническите съвети и съветите на 
експертните групи;

Or. fr

Изменение 43
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с 
работниците, както и отреждането на 
права и разширени правомощия на 
работническите съвети;

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с 
работниците, както и отреждането на 
права и разширени правомощия на 
работническите съвети; счита, че 
съществуващите допълнителни 
(формални и неформални) структури 
за социален диалог, като работни 
групи, управителни комитети и т.н., 
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предлагат място за по-голям обмен на 
мнения между работниците и 
работодателя;

Or. en

Изменение 44
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с 
работниците, както и отреждането на 
права и разширени правомощия на 
работническите съвети;

3. поема задължението за постоянен 
социален диалог с представителите на 
работниците; изисква създаването на 
амбициозна европейска рамка относно 
осведомяването и консултациите с 
работниците, както и отреждането на 
права и разширени правомощия на 
работническите съвети; изисква от 
Комисията, въз основа на доклада по 
собствена инициатива 2012/2061, да 
представи предложение за правен акт 
относно участието на работниците 
в случай на преструктуриране;

Or. de

Изменение 45
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
дългосрочни стратегии, позволяващи 
на предприятията и на служителите 
да се приспособят към структурните 
преобразувания, като същевременно 
предвиждат промените и свеждат до 
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минимум социалното въздействие; 
отново призовава за правен акт 
относно информирането на 
работниците и провеждането на 
консултации с тях, прогнозирането и 
управлението на 
преструктурирането; отдава особено 
значение на дългосрочното планиране 
на структурни промени, което има за 
цел гарантирането на постепенен 
преход, ако трудовите изисквания се 
променят; подчертава, че равнищата 
на уменията следва да са такива, че 
да осигуряват заетост и да 
позволяват преход към нови форми на 
производство и бизнес модели, ако е 
необходимо;

Or. en

Изменение 46
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изисква също така създаването на 
факултативна правна рамка за 
транснационални трудови 
споразумения между международни 
профсъюзни организации и 
предприятия;

Or. de

Изменение 47
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)
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Проектостановище Изменение

3в. изисква създаването на 
факултативна правна рамка за 
европейски транснационални 
споразумения между предприятия по 
смисъла на резолюцията на 
Европейския парламент от 
12 септември 2013 г. относно 
трансгранично колективно договаряне 
и транснационален социален диалог 
(P7_TA-PROV(2013)0386); в тази 
връзка посочва важното значение на 
автономността на социалните 
партньори и специалната роля на 
европейските работнически съвети;

Or. de

Изменение 48
Томас Хендел

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. изисква да бъдат изпълнени 
възможно най-бързо резолюциите на 
Европейския парламент относно 
информиране и консултиране на 
работниците, прогнозиране и 
управление на преструктурирането 
(P7_TA-PROV(2013)0005) и относно 
трансгранично колективно договаряне 
и транснационален социален диалог 
(P7_TA-PROV(2013)0386), за да не се 
отрази кризата в този отрасъл 
неблагоприятно върху работниците;

Or. de
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Изменение 49
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3 д (нов)

Проектостановище Изменение

3д. подчертава, че Комисията следва 
да подходи по-конкретно и 
задълбочено към въпроса с 
изместването на въглеродни емисии и 
че целите на политиката в областта 
на климата и енергетиката за 2030 г. 
трябва да бъдат технически и 
финансово осъществими за 
промишлените отрасли в ЕС, като 
най-добре представящите се не следва 
да имат пряко или непряко 
допълнителни разходи, произтичащи 
от политиките в областта на 
климата; освен това подчертава, че 
условията за изместване на 
въглеродни емисии следва да 
предвидят 100 % безплатно 
разпределение на технически 
постижимите референтни 
стойности без фактор за намаляване 
за секторите на изместване на 
въглеродните емисии, като по този 
начин се избягва ситуацията, при 
която съгласно Eurofer до 2020 г. 
стоманодобивната промишленост ще 
получи само 62 % от необходимите 
квоти за емисии;

Or. en

Изменение 50
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 3 е (нов)
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Проектостановище Изменение

3е. приветства участието на 
металообработващия сектор в 
трансгранично координиране на 
колективното договаряне и призовава 
социалните партньори в 
стоманодобивния сектор да 
използват оптимално 
транснационалния диалог, за да се 
противопоставят на натиска за 
снижаване на заплатите и условията 
на труд;

Or. en

Изменение 51
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 3 ж (нов)

Проектостановище Изменение

3ж. подчертава, че за да се задълбочи 
още повече социалният диалог по 
въпроса на психосоциалния стрес на 
работното място в европейския 
стоманодобивен сектор, следва да се 
обърне специално внимание на 
специфичните особености на 
условията на труд, да се установят 
специфичните за сектора причини, 
като например тежката работа в 
производството на стомана, 
характеристиките на работната 
сила (мъже, висока възрастова 
структура), екологичните 
съображения, бързото нарастване на 
технологичните иновации и 
същественото преструктуриране на 
европейската стоманодобивна 
промишленост, и да се провери 
тяхното въздействие върху 
работните места, което може да 
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подобри секторния обмен и да се 
отрази върху практиките за 
предпазване; освен това подчертава, 
че всички ключови участници в 
практиките за предпазване (било на 
европейско, национално или местно 
равнище), включително управлението 
на дружествата, услугите във връзка 
с безопасните и здравословни условия 
на труд, представителите на 
работниците и т.н.) могат да 
предотвратят психосоциалния стрес 
на работното място на всички нива 
на предпазване; счита, че те могат да 
продължат да подобряват двата 
взаимносвързани аспекта, т.е. 
здравето на работниците и 
производителността;

Or. en

Изменение 52
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3 з (нов)

Проектостановище Изменение

3з. отбелязва, че цените на енергията 
в ЕС са нараснали рязко през 
последните години, като това е 
довело до подчертано влошаване на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС в глобален 
план, и изразява съгласие с 
обещанието на Комисията да увеличи 
усилията за намаляване на разликата 
в цените на енергията между 
промишлеността в ЕС и неговите 
основни конкуренти; счита, че в 
рамките на 12 месеца Комисията 
следва да представи конкретни 
предложения в този смисъл;

Or. en
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Изменение 53
Томас Хендел

Проектостановище
Параграф 3 и (нов)

Проектостановище Изменение

3и. изисква при всички управленски 
решения да се прилагат своевременно 
и всеобхватно всички съществуващи 
директиви относно индивидуалните и 
колективните права на работниците 
и техните представители 
(Директиви 98/59/ЕО за сближаване 
на законодателствата на държавите 
членки в областта на колективни 
уволнения, 2001/23/ЕО относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
2002/14/ЕО за създаване на обща рамка 
за информиране и консултиране на 
работниците и служителите в 
Европейската общност, 2009/38/ЕО за 
създаване на европейски работнически 
съвет или на процедура за 
информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение 
и групи предприятия с общностно 
измерение, 2001/86/ЕО за допълнение 
на Устава на европейското 
дружество по отношение на 
участието на заетите лица и др.), и 
работниците и техните 
представители да не бъдат 
поставяни пред свършен факт;

Or. de
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Изменение 54
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3 й (нов)

Проектостановище Изменение

3й. отбелязва, че СТЕ 
облагодетелства производителите на 
електроенергия, които могат да 
пренесат допълнителните разходи в 
цените за електроенергията, 
плащани от техните клиенти, но 
стоманодобивният сектор не може 
да увеличи цените на световните 
пазари, поради което възможностите 
за заетост се изнасят навън; счита, 
че предложенията на Комисията за 
компенсиране на увеличените цени на 
електроенергията са водени от най-
добри намерения, но тъй като 
държавите членки изпитват 
финансови затруднения, 
компенсацията следва да дойде от 
източник на европейско равнище, от 
европейски фонд под контрола на 
Комисията, ако СТЕ трябва да 
продължи;

Or. en

Изменение 55
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3 к (нов)

Проектостановище Изменение

3к. призовава за приемане на мерки за 
справяне с нелоялните търговски 
практики и нарушения на правилата 
на СТО, тъй като световното 
свръхпроизводство на стомана доведе 
до протекционизъм, пряка или 
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непряка държавна помощ и дъмпинг 
на излишъка от стомана на 
европейските пазари;

Or. en

Изменение 56
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3 л (нов)

Проектостановище Изменение

3л. подчертава, че всички отдели на 
Комисията, включително ГД 
„Конкуренция“, ГД „Действия по 
климата“ и ГД „Околна среда“, 
трябва да работят съвместно за 
спасяването на стоманодобивната 
промишленост на ЕС, за да се 
избегнат противоречиви, 
препятстващи мерки 
(междусекторен корективен фактор, 
отлагане на квотите, препятстване 
на необходимата консолидация и 
т.н.), което води до увеличен внос на 
стомана и до увеличени световни 
емисии на CO2;

Or. en

Изменение 57
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 

4. призовава Комисията и държавите 
членки да направят оценка на 
бъдещото развитие на заетостта в 
стоманодобивния сектор за ЕС като 
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изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му;

цяло и за отделните държави членки 
и да насърчават държавите членки и 
социалните партньори да 
разработят подходящи планове за 
обучение, преобучение, мобилност и 
пренасочване на работниците в 
рамките на сектора и на 
работниците, които може да се 
окажат излишни; подчертава 
важността на подпомагането от ЕС и 
държавите членки за професионалното 
обучение и заетостта в процесите на 
индустриални промени; изисква 
неговото продължаване и контрол върху 
използването му;

Or. en

Изменение 58
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 
изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му;

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
оказването на подкрепа на 
европейските промишлени отрасли, 
изправени пред конкуренцията на 
трети държави, и за професионалното 
обучение и заетостта в процесите на 
индустриални промени; изисква 
неговото продължаване и контрол върху 
използването му;

Or. fr

Изменение 59
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 
изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му;

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение с оглед на 
прогнозирането на потребностите 
от умения и адаптиране на нивата на 
умения на работниците, също и чрез 
учене през целия живот, както и за
заетостта в процесите на индустриални 
промени; изисква неговото 
продължаване и контрол върху 
използването му;

Or. en

Изменение 60
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и 
заетостта в процесите на 
индустриални промени; изисква 
неговото продължаване и контрол върху 
използването му;

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и 
преносимите умения в процесите на 
индустриални промени; изисква 
неговото продължаване и контрол върху 
използването му;

Or. en

Изменение 61
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава важността на 4. подчертава важността на 
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европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 
изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му;

европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени, 
за поддържането и развитието на 
умения и ноу-хау; изисква неговото 
продължаване и контрол върху 
използването му;

Or. fr

Изменение 62
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 
изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му;

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 
изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му, както 
и подобряване на планирането и 
управлението на промяната чрез 
насърчаване на търговията, 
повишаване на уменията и 
подкрепата за преобучението; 
изразява тревога поради липсата на 
системни решения във връзка със 
смяната на поколенията и бъдещия 
недостиг на умения, загубата на ноу-
хау и компетентности, и подчертава 
необходимостта от запазване на 
работната сила и уменията, които са 
от жизненоважно значение за 
бъдещето;

Or. en

Изменение 63
Евелин Регнер, Юта Щайнрук
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 
изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му;

4. подчертава важността на 
европейското подпомагане за 
професионалното обучение и заетостта 
в процесите на индустриални промени; 
изисква неговото продължаване и 
контрол върху използването му; 
изтъква устойчивата потребност от 
обучение и повишаване на 
квалификацията, както и от двойно 
общообразователно и професионално 
обучение за стоманодобивната 
промишленост с цел подготовка и 
обвързване на работната сила;

Or. de

Изменение 64
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Европейският социален 
фонд да бъде използван за преобучение 
и преквалификация на работниците и 
подобрения в ученето през целия 
живот, като се заеме с 
потребностите от умения, 
съответствието на търсените и 
предлаганите умения и 
прогнозирането на промените в 
стоманодобивната промишленост и 
като се отчита необходимостта от 
преминаване към по-малко 
ресурсоемка икономика;

Or. en
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Изменение 65
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава държавите членки да 
използват пълноценно Европейския 
фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ) като 
краткосрочна мярка в случай на 
затваряне на заводи и значително 
съкращаване на производство; отново 
изразява своето становище, че 
мерките, разработвани по ЕФПГ, 
следва да са съвместими с 
преминаването към екологично 
устойчива икономика с ефективно 
използване на ресурсите;

Or. en

Изменение 66
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. счита, че е необходимо да се извади 
управлението на металния скрап от 
общите правила за управление на 
отпадъците и да бъде намалена 
бюрокрацията в търговията с 
метален скрап;

Or. en

Изменение 67
Сари Есаях
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Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. приветства предложението на 
Комисията за включване на 
металургичния кокс в списъка на
особено важни суровини и отбелязва, 
че от гледна точка на европейското 
производство на неръждаема 
стомана, наличието на никел, хром, 
стоманен скрап и някои други 
вещества също е от особено значение;

Or. en

Изменение 68
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 4 д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. счита, че е необходимо да се 
отдели металургичният кокс от 
изкопаемите горива и, следователно,
от СТЕ, тъй като понастоящем той 
не може да се замести от други 
горива;

Or. en

Изменение 69
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква да се отчете трудността 
на професиите в стоманодобивна 

5. изисква да бъдат взети предвид
новата европейска стратегия за 
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промишленост при определянето на
нова европейска стратегия за 
здравословни и безопасни условия на 
труд, както и в ръководствата относно 
пенсиите.

здравословни и безопасни условия на 
труд, както и ръководствата относно 
пенсиите и други социални придобивки 
за работниците в стоманодобивната 
промишленост.

Or. en

Изменение 70
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква да се отчете трудността на 
професиите в стоманодобивна 
промишленост при определянето на 
нова европейска стратегия за 
здравословни и безопасни условия на 
труд, както и в ръководствата 
относно пенсиите.

5. изисква да се отчете трудността на 
професиите в стоманодобивна 
промишленост при определянето на 
нова европейска стратегия за 
здравословни и безопасни условия на 
труд.

Or. en

Изменение 71
Патрик Льо Ярик

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква да се отчете трудността на 
професиите в стоманодобивна 
промишленост при определянето на 
нова европейска стратегия за 
здравословни и безопасни условия на 
труд, както и в ръководствата относно 
пенсиите.

5. изисква да се отчете трудността на 
професиите и стресът за 
служителите и подизпълнителите в 
стоманодобивна промишленост при 
определянето на нова европейска 
стратегия за здравословни и безопасни 
условия на труд, както и в 
ръководствата относно пенсиите.

Or. fr
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Изменение 72
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква да се отчете трудността на 
професиите в стоманодобивна 
промишленост при определянето на 
нова европейска стратегия за 
здравословни и безопасни условия на 
труд, както и в ръководствата относно 
пенсиите.

5. изисква да се отчете трудността на 
професиите в стоманодобивна 
промишленост при определянето на 
нова европейска стратегия за 
здравословни и безопасни условия на 
труд, както и в ръководствата относно 
пенсиите; подчертава, че в сравнение с 
обикновения работник в ЕС-28, за 
работниците в стоманодобивния 
сектор съществува по-висок риск от 
стрес на работното място, тъй като 
те са изложени на физически 
опасности и имат здравословни 
проблеми в резултат от трудовата 
си дейност.

Or. en

Изменение 73
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. предлага Комисията да оцени в 
каква степен отказът на дадена 
финансова група на световно равнище 
да предаде дадено стоманодобивно 
предприятие, за което е решено да 
бъде закрито, на друга група —
потенциален купувач или на 
обществен орган за временно 
обществено ползване, е в 
съответствие с европейското право в 
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областта на конкуренцията.

Or. fr

Изменение 74
Томас Хендел

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава всички участници да се 
обявят за задължително създаване от 
работодателите в 
стоманодобивната промишленост на 
фонд за подпомагане, от който да се 
финансират мерки за смекчаване на 
последиците от кризата в отрасъла
за работниците, като предимство 
имат активни мерки, като 
повишаване на квалификацията и/или 
преобучение, безопасни и здравословни 
условия на труд, режим за ранно 
пенсиониране (по здравословни 
причини), а изплащането на 
обезщетения при освобождаване на 
персонал да бъде крайно средство;

Or. de

Изменение 75
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава необходимостта 
Съюзът да гарантира интересите на 
своята стоманодобивна 
промишленост в рамките своите 
търговски отношения както при 
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изготвянето на своите търговски 
споразумения или законите относно 
достъпа до неговите обществени 
поръчки от дружества от трети 
държави, така и при твърде рядкото 
използване на средствата за защита 
срещу нелоялната конкуренция от 
дружества от трети държави;

Or. fr

Изменение 76
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. препоръчва на Комисията и на 
държавите членки да въведат 
необходимите механизми за 
налагането на европейска 
индустриална политика, която да не 
бъде отслабвана от конкуренцията 
между държавите членки, която 
съществува в момента; за тази цел 
препоръчва сближаване, насочено към 
постигане на най-високите 
национални стандарти в социалната 
сфера, както и хармонизиране на 
данъчното законодателство;

Or. fr

Изменение 77
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 5 д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. призовава държавите членки, в 



PE521.686v01-00 46/46 AM\1006620BG.doc

BG

случай на потенциални изменения в 
Договорите, да установят обща 
индустриална политика с амбиции и 
средства, съответстващи на общата 
селскостопанска политика, т.е. 
истинско транснационално 
съгласуване за обща стратегия, 
значителни финансови средства и 
инструменти за регулиране на 
пазарите, с каквито разполагат 
другите големи световни търговски 
зони, като например паричният 
инструмент или правилата за 
държавните помощи, съобразени с 
нуждите на нашата промишленост, 
оставайки същевременно в 
съответствие с международното 
право.

Or. fr


