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Tarkistus 1
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Eurofoundin 
toteuttaman terästeollisuuden 
eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen 
edustavuustutkimuksen1;
__________________
1 Eurofound (2009) Representativeness 
study of the European social partner 
organisations: Steel industry , 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.

Or. en

Tarkistus 2
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A. toteaa, että vallitseva kriisi on 
johtanut teräksen maailmanlaajuiseen 
liikatuotantoon, mutta vuonna 2050 
teräksen ja muiden perusmetallien käytön 
uskotaan nousevan kaksin- tai 
kolminkertaiseksi nykyisestä, ja 
selvitäkseen tästä aallonpohjasta tulevina 
vuosina Euroopan terästeollisuuden on 
tehtävä investointeja ja parannettava 
kilpailukykyään;

Or. en
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Tarkistus 3
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon alan jatkuvat 
rakenneuudistukset, jotka johtuvat osaksi 
hallinnosta, jossa pyritään voittoihin 
investointien ja palkkojen kustannuksella, 
ja toteaa, että rakenneuudistusten vuoksi 
työpaikkojen määrä on vähentynyt siten, 
että niitä oli miljoona vuonna 1970 ja vain 
369 000 vuonna 2012, mikä on tuhonnut 
kokonaisia työmarkkina-alueita;

A. ottaa huomioon, että rakenneuudistusten 
vuoksi työpaikkojen määrä on vähentynyt 
siten, että niitä oli miljoona vuonna 1970 ja 
vain 369 000 vuonna 2012, mikä on 
vaikuttanut kielteisesti kokonaisiin 
työmarkkina-alueisiin; toteaa, että 
vallitsevan talouskriisin aikana 
terästeollisuuden tuotantokapasiteettia on 
vähennetty joko pysyvästi tai tilapäisesti ja 
alalla on vähennetty yli 60 000 työpaikkaa 
ja että tämä tuotannon supistaminen 
jatkuu nopealla tahdilla samalla kun EU 
käytännössä vie tuotantokapasiteettiaan 
ulkomaille ja lisää tuontia;

Or. en

Tarkistus 4
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon alan jatkuvat 
rakenneuudistukset, jotka johtuvat osaksi 
hallinnosta, jossa pyritään voittoihin 
investointien ja palkkojen kustannuksella, 
ja toteaa, että rakenneuudistusten vuoksi 
työpaikkojen määrä on vähentynyt siten, 
että niitä oli miljoona vuonna 1970 ja vain 
369 000 vuonna 2012, mikä on tuhonnut 
kokonaisia työmarkkina-alueita;

A. ottaa huomioon alan 
rakenneuudistukset, jotka johtuvat 
talouskriisistä ja nousevan talouden 
maiden voimakkaan kilpailun vuoksi 
laskeneesta kysynnästä ja jotka ovat 
vähentäneet työpaikkojen määrää siten, 
että niitä oli miljoona vuonna 1970 ja vain 
369 000 vuonna 2012 kokonaisten 
työmarkkina-alueiden kustannuksella;

Or. fr
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Tarkistus 5
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon alan jatkuvat 
rakenneuudistukset, jotka johtuvat osaksi 
hallinnosta, jossa pyritään voittoihin 
investointien ja palkkojen kustannuksella, 
ja toteaa, että rakenneuudistusten vuoksi 
työpaikkojen määrä on vähentynyt siten, 
että niitä oli miljoona vuonna 1970 ja vain 
369 000 vuonna 2012, mikä on tuhonnut 
kokonaisia työmarkkina-alueita;

A. ottaa huomioon alan jatkuvat 
rakenneuudistukset, jotka johtuvat muun 
muassa talouskriisin vaikutuksista ja 
kolmansista maista EU:hun 
suuntautuvan teräksen tuonnin kasvusta, 
ja toteaa, että rakenneuudistusten vuoksi 
työpaikkojen määrä on vähentynyt siten, 
että niitä oli miljoona vuonna 1970 ja vain 
369 000 vuonna 2012, mikä on tuhonnut 
kokonaisia työmarkkina-alueita;

Or. en

Tarkistus 6
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon alan jatkuvat 
rakenneuudistukset, jotka johtuvat osaksi 
hallinnosta, jossa pyritään voittoihin 
investointien ja palkkojen kustannuksella,
ja toteaa, että rakenneuudistusten vuoksi 
työpaikkojen määrä on vähentynyt siten, 
että niitä oli miljoona vuonna 1970 ja vain 
369 000 vuonna 2012, mikä on tuhonnut 
kokonaisia työmarkkina-alueita;

A. ottaa huomioon teräsalan jatkuvat 
rakenneuudistukset, jotka johtuvat osaksi 
hallinnosta, jossa pyritään voittoihin 
investointien ja palkkojen kustannuksella 
ja jotka ovat johtaneet teollisuuden 
kapasiteetin laajamittaiseen alasajoon
vähentäen työpaikkojen määrää siten, että 
niitä oli miljoona vuonna 1970 ja vain 
369 000 vuonna 2012, mikä on tuhonnut 
kokonaisia työmarkkina-alueita;

Or. fr

Tarkistus 7
Frédéric Daerden
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa lisäksi huomioon 
terästeollisuuden tuotantopaikkojen 
rakenteellisen merkityksen 
paikallistalouksille ja tuotantopaikkojen 
rakenneuudistusten merkittävät 
vaikutukset paikallistalouden koko 
rakenteeseen;

Or. fr

Tarkistus 8
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että terästeollisuus 
tarjoaa raaka-aineita huomattavalle 
osalle Euroopan teollisuudesta, mikä 
tekee siitä suhdannevaihteluille 
alttiimman teollisuudenalan, sillä 
suhdannekehityksen hidastumiset 
johtavat tuotannon ylikapasiteettiin, jolla 
perustellaan liian usein 
rakenneuudistuksia; ottaa huomioon, että 
asema tuotantoketjun alkupäässä tekee 
siitä strategisen teollisuudenalan 
komission uudelleenteollistumista 
koskevassa tavoitteessa teollisuuden 
osuuden kasvattamiseksi 20 prosenttiin 
Euroopan bruttokansantuotteesta vuoteen 
2020 mennessä;

Or. fr
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Tarkistus 9
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että terästeollisuus 
ja erityisesti seosteräsala on täysin 
maailmanlaajuinen ja että Euroopalla on 
vakavasti otettavia kilpailijoita 
kolmansissa maissa, sillä 
tuotantokustannukset ovat EU:ssa 
korkeammat, mikä johtuu siitä, että EU:n 
teräsalaan kohdistuu pääasiassa EU:n 
energia- ja ilmastopolitiikasta johtuvia 
yksipuolisia kustannusrasitteita, minkä 
seurauksena EU:n kaasun hinnat ovat 
kolmin- tai nelinkertaiset ja sähkön 
hinnat kaksinkertaiset USA:n hintoihin 
verrattuna;

Or. en

Tarkistus 10
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. B panee merkille yksittäisten 
työntekijöiden tiedon ja kokemuksen 
valtavan ja peruuttamattoman 
menetyksen, joka uhkaa suunnitellun 
tehtaiden sulkemisen ja työntekijöiden 
vähentämisen johdosta, ja panee merkille 
tiedon ja kokemuksen menetyksen koko 
alalla, jota on rakennettu Euroopassa 
vuosisatojen ajan;

Or. de
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Tarkistus 11
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että Euroopan 
terästeollisuuden kilpailukyky ja 
työllistämispotentiaali ovat riippuvaisia 
alan kyvystä tehostaa toimintaansa ja 
lisätä kierrätystä;

Or. en

Tarkistus 12
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A f. ottaa huomioon, että muihin aloihin 
verrattuna terästeollisuuden 
työmarkkinasuhteet ovat vahvasti 
järjestäytyneet; toteaa, että tämä 
ominaisuus näkyy alan korkeassa 
järjestäytymisasteessa, 
työnantajajärjestöjen vahvassa asemassa 
ja määrässä sekä työehtosopimusten 
laajassa kattavuudessa; toteaa, että 
Euroopan tasolla tämä näkyy siten, että 
terästeollisuus on ollut edelläkävijä 
työmarkkinasuhteiden kehittämisessä1;
__________________
1 Eurofound (2009), Representativeness 
study of the European social partner 
organisations: Steel industry , 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.

Or. en
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Tarkistus 13
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A g kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A g. ottaa huomioon, että OECD 
ennustaa teräksen maailmanlaajuisen 
kysynnän lisääntyvän 1,5:stä 
2,3 miljardiin tonniin vuoteen 2025 
mennessä, mikä antaa terästeollisuudelle 
vakaat tulevaisuudennäkymät; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionilla on 
osaamista, taitotietoa, infrastruktuureja ja 
ensiluokkaisia teollisuuslaitoksia, jotka 
on mukautettava tulevaisuuden kysyntää 
varten sen sijaan, että niiden määrää 
vähennetään tai niitä suljetaan lyhyen 
aikavälin kannattavuustavoitteiden 
nimissä tai hypoteettisten muiden 
markkinoiden avaamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 14
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A h kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A h. toteaa, että Euroferin mukaan 
raakaraudan ja koksin vertailuarvot ovat 
päästökauppajärjestelmässä noin 
10 prosenttia alle parhaiten suoriutuvien 
tason, ja monialainen korjauskerroin 
vähentää maksutta jaettavien 
päästöoikeuksien määrää 17,5 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä, ja tämän lisäksi 
vuosina 2013–2020 päästöoikeuksien vaje 
on keskimäärin 21,6 prosenttia jopa EU:n 
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tehokkaimmassa laitoksessa; ottaa 
huomioon myös sen, että nykyisen 
direktiivin nojalla maksutta jaettavien 
päästöoikeuksien määrää vähennetään 
vähitellen niin, että määrä pienenee 
lineaarisesti 25 prosentista 0 prosenttiin 
vertailuarvoista vuoteen 2027 mennessä 
ja että realistinen mahdollisuus 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on 
vain noin 15 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 15
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A i kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A i. huomauttaa, että terästeollisuuden 
tehtaiden sulkeminen ja/tai työntekijöiden 
vähentäminen koskee usein monia 
työntekijöitä; huomauttaa lisäksi, että se 
johtaa usein myös työntekijöiden 
vähentämiseen laajalti 
toimittajayrityksissä ja muissa yrityksissä; 
huomauttaa myös, että tämä on 
vaikuttanut aikaisemmin merkittävästi 
kokonaisten alueiden talousrakenteeseen 
ja että sikäli kestävä työllisyyspolitiikka on 
ymmärrettävä myös alueellisen 
rakennepolitiikan investoinniksi;

Or. de

Tarkistus 16
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A j kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A j. toteaa, että EU:n terästeollisuus on 
riippuvainen raaka-aineiden tuonnista, 
vaikka 40:ä prosenttia maailman 
teollisuuden raaka-aineiden viennistä 
rajoitetaan, ja että Eurooppa vie suuria 
määriä romumetallia kun taas monet 
maat rajoittavat sen vientiä;

Or. en

Tarkistus 17
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A k kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A k. toteaa, että Eurofound julkaisee 
vuonna 2013 raportin aiheesta 
”Industrial relations practices related to 
psychosocial constraints at work in the 
steel sector”1;
__________________
1 Tuleva Eurofoundin raportti (2013) 
työmarkkinasuhdekäytäntöjen 
vaikutuksesta työelämän psykososiaalisiin 
rajoitteisiin teräsalalla.

Or. en

Tarkistus 18
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A l kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A l. ottaa huomioon, että Eurofound 
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julkaisee vuonna 2014 raportin otsikolla 
”Role of social dialogue in industrial 
policies”1;
__________________
1 Tuleva Eurofoundin raportti (2013) 
työmarkkinasuhdekäytäntöjen 
vaikutuksesta työelämän psykososiaalisiin 
rajoitteisiin teräsalalla.

Or. en

Tarkistus 19
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A m kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A m. ottaa huomioon, että Eurofound 
julkaisee raportin otsikolla ”Working 
conditions and job quality in 
manufacturing: sectoral information 
sheet from the 5th European Working 
Conditions Survey”1;
__________________
1 Eurofoundin raportti työoloista ja työn 
laadusta tuotantoalalla: alakohtainen 
tiedote Euroopan viidennestä 
työolotutkimuksesta, jossa käsitellään 
teräsalaa, julkaistaan tammikuussa 2014.

Or. en

Tarkistus 20
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa;

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
vapaaehtoisen kokonaisstrategian, joka 
kattaa kauppa-, energia-, ympäristö-, 
työllisyys- ja koulutuspolitiikat ja jossa 
hyödynnetään unionin rahoitusvälineitä,
jotta alaan voidaan investoida uudelleen 
ja koulutuksen puutteisiin, Euroopan 
unionin sisäiseen ja ulkopuoliseen 
polkumyyntiin, hintojen kallistumiseen ja 
epävakauteen sekä raaka-aineiden ja 
energian hintavaihteluihin voidaan 
puuttua;

Or. fr

Tarkistus 21
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa;

1. suhtautuu myönteisesti 
toimintasuunnitelmaan ja siinä 
esitettyihin ehdotuksiin ja on vakuuttunut, 
että on puututtava työpaikkojen 
vähenemisen perussyihin, mutta pitää 
huolestuttavana, että terästeollisuutta 
koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen eikä konkreettinen; 
pyytää kiireellisesti laatimaan strategian, 
jossa hyödynnetään kaikkia unionin 
välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa, sekä tarkan 
etenemissuunnitelman, joka sisältää 
tarkan aikataulun toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa varten;
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Or. en

Tarkistus 22
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa;

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa otetaan täysimääräisesti 
huomioon unionin siirtyminen kohti 
resurssitehokasta, kierrätystä 
hyödyntävää ja ilmastoystävällistä taloutta 
ja jossa hyödynnetään kaikkia unionin 
välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 23
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa;

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
talousarvion avulla vahvistettuja unionin 
välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa sekä tutkimus- ja 
kehittämispolitiikkaa;

Or. fr
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Tarkistus 24
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa;

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa, energiatehokkuutta ja 
innovointia;

Or. en

Tarkistus 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa;

1. pitää huolestuttavana, että 
terästeollisuutta koskeva eurooppalainen 
toimintasuunnitelma ei ole 
kunnianhimoinen; pyytää laatimaan 
strategian, jossa hyödynnetään kaikkia 
unionin välineitä, myös työllisyys- ja 
koulutuspolitiikkaa; korostaa, että sen 
aikana työmarkkinaosapuolet on otettava 
mukaan kaikilla tasoilla ajoissa ja 
kattavasti;

Or. de

Tarkistus 26
Frédéric Daerden
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa lisäämään pyrkimyksiä 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
vahvistamalla eurooppalaista 
terästeollisuutta; painottaa tässä 
yhteydessä, että on tärkeää säilyttää 
Euroopassa vahva teollisuuspohja; toteaa, 
että tutkimuksen, kehityksen ja 
innovaation merkitys kasvaa etenkin sen 
vuoksi, että on kehitettävä vähemmän 
resursseja kuluttavia tuotantomenetelmiä, 
jotka eivät vahingoita eurooppalaisten 
yhtiöiden kilpailukykyä ja jotka edistävät 
työllisyyttä;

Or. en

Tarkistus 27
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. suosittelee, että jäsenvaltiot 
investoivat inhimilliseen pääomaan ja 
parantavat edellytyksiä, joiden mukaisesti 
voidaan käyttää oikeutta koulutukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen, ja 
mahdollistetaan siirtyminen eri 
koulutusjärjestelmien välillä, jotta 
voidaan paitsi ennakoida 
terästeollisuudesta uuteen teknologiaan, 
vihreään ja vähän energiaa käyttävään 
talouteen perustuvan teollisuuden 
vaatimaa pätevän työvoiman tarvetta ja 
vastata siihen, myös vahvistaa kaikkia 
tuotantoketjuja, myös 
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perusterästeollisuudessa, jota tarvitaan 
korkean teknologian teollisuudenalojen 
kehittymiseen;

Or. fr

Tarkistus 28
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. katsoo, että teräksen kysynnän 
lisääminen edellyttää tervettä 
talouskasvua ja että myös suurista 
infrastruktuurihankkeista olisi hyötyä 
kysynnän lisäämisessä ja työllisyyden 
edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 29
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että terästyöläiset pitävät 
muun teollisuuden työntekijöitä 
todennäköisemmin itseään heikosti 
koulutettuina nykyisiin työtehtäviinsä; 
kehottaa tekemään merkittäviä 
investointeja osaamiseen ja koulutukseen, 
jotta voidaan vähentää ammattitaidon 
kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamattomuutta teräsalalla ja 
varmistaa alan kilpailukyky ja 
elinkelpoisuus tulevaisuudessa;

Or. en
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Tarkistus 30
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. on tyytyväinen kahteen EU:n 
poliittiseen välineeseen, joihin 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat, 
nimittäin Euroopan tason 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
edistäviin neuvottelukomiteoihin ja 
teräsalaa käsittelevään korkean tason 
työryhmään, koska näillä on ollut 
myönteinen vaikutus alan 
teollisuuspoliittisiin kysymyksiin, ja 
kannattaa korkean tason työryhmän 
jatkamista;

Or. en

Tarkistus 31
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää tarkistamaan 
valtiontukisääntöjä siten, että edistetään 
tuotannollisia investointeja, työllisyyttä ja 
koulutusta, kannustetaan työntekijöiden 
edustajia osallistumaan hallintoon ja 
päätöksentekoon sekä mahdollistetaan 
julkiset määrärahat vakavissa 
kriisitilanteissa;

2. pyytää edistämään tuotannollisia 
investointeja, työllisyyttä ja koulutusta 
mutta on samaa mieltä Euroopan talous-
ja sosiaalikomitean lausunnossa CESE 
1431/2004 esitettyyn kantaan, jonka 
mukaan ”Euroopan terästeollisuuden 
rakennemuutoksesta saadut kokemukset 
osoittavat, että valtiontuki on 
kaksiteräinen miekka. Kun valtiontukea 
myönnetään yritystukena, se hyödyttää 
vain yksittäisiä yrityksiä ja johtaa 
resurssien virheelliseen kohdentamiseen 
sekä kannattamattoman 
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tuotantokapasiteetin ylläpitämiseen 
markkinoilla keskipitkällä aikavälillä”; 
toteaa sen vuoksi, että tukea olisi 
myönnettävä vain sosiaalisten vaikeuksien 
lieventämiseen, innovatiivisten 
terästuotteiden tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja tuotantoprosesseihin 
sekä yksipuolisten kustannusrasitteiden 
poistamiseen EU:ssa, sillä EU:n 
ulkopuolisilla kilpailijoilla näitä rasitteita 
ei ole;

Or. en

Tarkistus 32
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää tarkistamaan valtiontukisääntöjä
siten, että edistetään tuotannollisia 
investointeja, työllisyyttä ja koulutusta, 
kannustetaan työntekijöiden edustajia 
osallistumaan hallintoon ja 
päätöksentekoon sekä mahdollistetaan 
julkiset määrärahat vakavissa 
kriisitilanteissa;

2. pyytää hyödyntämään tehokkaasti 
voimassa olevia valtiontukisääntöjä siten, 
että edistetään tuotannollisia investointeja, 
työllisyyttä ja koulutusta, kannustetaan 
työntekijöiden edustajia osallistumaan 
hallintoon ja päätöksentekoon sekä 
mahdollistetaan tilapäiset julkiset 
määrärahat vakavissa kriisitilanteissa; on 
tyytyväinen komission toteuttamaan 
julkiseen kuulemiseen tästä aiheesta;

Or. en

Tarkistus 33
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää tarkistamaan valtiontukisääntöjä 2. pyytää tarkistamaan valtiontukisääntöjä 
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siten, että edistetään tuotannollisia
investointeja, työllisyyttä ja koulutusta, 
kannustetaan työntekijöiden edustajia 
osallistumaan hallintoon ja 
päätöksentekoon sekä mahdollistetaan 
julkiset määrärahat vakavissa 
kriisitilanteissa;

siten, että edistetään kestäviä investointeja, 
työllisyyttä ja koulutusta, kannustetaan 
työntekijöiden edustajia osallistumaan 
hallintoon ja päätöksentekoon sekä
palkitaan kestäviin ja laadukkaisiin 
työpaikkoihin tähtäävistä 
investointipäätöksistä;

Or. en

Tarkistus 34
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää tarkistamaan valtiontukisääntöjä 
siten, että edistetään tuotannollisia 
investointeja, työllisyyttä ja koulutusta, 
kannustetaan työntekijöiden edustajia 
osallistumaan hallintoon ja 
päätöksentekoon sekä mahdollistetaan 
julkiset määrärahat vakavissa 
kriisitilanteissa;

2. pyytää tarkistamaan kilpailupolitiikkaa 
ja valtiontukisääntöjä siten, että edistetään 
tuotannollisia investointeja, työllisyyttä ja 
koulutusta, kannustetaan työntekijöiden 
edustajia osallistumaan hallintoon ja 
päätöksentekoon sekä mahdollistetaan 
julkiset määrärahat vakavissa 
kriisitilanteissa;

Or. fr

Tarkistus 35
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää tarkistamaan valtiontukisääntöjä 
siten, että edistetään tuotannollisia 
investointeja, työllisyyttä ja koulutusta, 
kannustetaan työntekijöiden edustajia 
osallistumaan hallintoon ja 
päätöksentekoon sekä mahdollistetaan 
julkiset määrärahat vakavissa 

2. pyytää tarkistamaan valtiontukisääntöjä 
tutkimuksen ja kehittämisen, 
täydennyskoulutuksen ja kulujen 
alentamisen tukemiseksi ja siten, että 
edistetään tuotannollisia investointeja, 
työllisyyttä ja koulutusta, kannustetaan 
työntekijöiden edustajia osallistumaan 
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kriisitilanteissa; hallintoon ja päätöksentekoon sekä 
mahdollistetaan julkiset määrärahat 
vakavissa kriisitilanteissa;

Or. fr

Tarkistus 36
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa työmarkkinaosapuolia 
osallistumaan kansallisella tasolla 
aktiivisemmin keskusteluun 
eurooppalaista terästeollisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 37
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa energiakustannuksista 
eurooppalaisten terästehtaiden 
kilpailukykyyn aiheutuvaa painetta; 
muistuttaa, että komissio on sitoutunut 
antamaan uusiutuvia energialähteitä 
koskevien valtiontukijärjestelmien 
suuntaviivat ja antamaan ohjekirjeen 
pitkäaikaisten sähkösopimusten 
kilpailuvaikutusten arvioimiseksi; pyytää, 
että investoidaan tutkimukseen ja 
innovaatioon, joilla kehitetään 
terästeollisuuden energiantuotannossa 
tarvittavia teknologioita;
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Or. fr

Tarkistus 38
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. katsoo, ettei EU:n varoja pitäisi 
käyttää tiettyjen tuotantolaitosten 
liiketoiminnan ylläpitoon, koska tämä 
vääristäisi EU:n teräksentuottajien välistä 
kilpailua, vaan ainoastaan tehtaiden 
sulkemisesta tai toiminnan supistamisesta 
aiheutuvien työntekijöihin kohdistuvien 
vaikutusten lieventämiseen sekä nuorten 
työllisyyden edistämiseen tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 39
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. korostaa, että mahdollisimman monta 
osapuolta kattavan sitovan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen avulla 
eurooppalaiset terästehtaat voidaan 
suojata osittain ympäristöperusteiselta 
polkumyynniltä; kehottaa jäsenvaltioita 
selvittämään perusteellisesti 
eurooppalaiseen terästeollisuuteen 
kohdistuvat mahdolliset vaikutukset, joita 
aiheutuu kaikista sähköä paljon 
kuluttavia teollisuusaloja kuormittavista 
kansallisista energian hintaa koskevista 
toimenpiteistä tai ympäristöverotuksesta;
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Or. fr

Tarkistus 40
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten sekä 
myöntämään yritysneuvostoille laajemmat 
oikeudet ja toimivallan;

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää lisäämään 
työnantajien ja työntekijöiden edustajien 
yhteistyötä kaikilla tasoilla (EU:n, 
kansallisella ja yhtiöiden tasolla) 
toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi;

Or. en

Tarkistus 41
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan 
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten sekä 
myöntämään yritysneuvostoille laajemmat
oikeudet ja toimivallan;

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; korostaa, että on 
toteutettava tehokkaammin voimassa 
olevaa EU:n sääntelykehystä työntekijöitä 
koskevaa tiedottamista ja kuulemista 
varten sekä laajempien oikeuksien ja 
toimivallan myöntämiseksi
yritysneuvostoille;

Or. en
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Tarkistus 42
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan 
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten sekä 
myöntämään yritysneuvostoille laajemmat 
oikeudet ja toimivallan;

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan 
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten, 
ennakoimaan mahdollisia 
rakenneuudistuksia sekä myöntämään 
yritysneuvostoille ja ryhmäneuvostoille
uudet laajemmat oikeudet ja interventioita 
koskevan toimivallan;

Or. fr

Tarkistus 43
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan 
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten sekä 
myöntämään yritysneuvostoille laajemmat 
oikeudet ja toimivallan;

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan 
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten sekä 
myöntämään yritysneuvostoille laajemmat 
oikeudet ja toimivallan; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
(virallisten ja epävirallisten) lisärakenteet, 
kuten työryhmät ja ohjauskomiteat, 
tarjoavat mahdollisuuden laajempaan 
ajatustenvaihtoon työntekijöiden ja 
työnantajan välillä;

Or. en
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Tarkistus 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan 
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten sekä 
myöntämään yritysneuvostoille laajemmat 
oikeudet ja toimivallan;

3. kannattaa velvoitetta jatkuvaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun työntekijöiden 
edustajien kanssa; pyytää ottamaan 
käyttöön kunnianhimoisen EU:n 
sääntelykehyksen työntekijöitä koskevaa 
tiedottamista ja kuulemista varten sekä 
myöntämään yritysneuvostoille laajemmat 
oikeudet ja toimivallan; kehottaa 
komissiota valiokunta-aloitteisen 
mietinnön 2012/2061 perusteella 
antamaan säädösehdotuksen 
työntekijöiden osallistumisesta 
rakennemuutoksen tapauksessa;

Or. de

Tarkistus 45
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tarvitaan pitkäkestoisia 
strategioita, jotka mahdollistavat yritysten 
ja työntekijöiden sopeutumisen 
rakenteellisiin muutoksiin ja ennakoivat 
samalla muutoksia sekä minimoivat 
sosiaaliset vaikutukset; vaatii edelleen 
säädöstä työntekijöille tiedottamisesta ja 
heidän kuulemisestaan sekä 
rakennemuutoksen ennakoimisesta ja 
hallinnasta; pitää erityisen tärkeänä 
rakennemuutoksen pitkän aikavälin 
suunnittelua, jolla varmistetaan 
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asteittainen siirtyminen, jos 
työvoimavaatimukset muuttuvat; 
korostaa, että osaamistasojen olisi oltava 
sellaisia, että voidaan taata työllisyys ja 
mahdollistaa tarvittaessa siirtyminen 
uusiin tuotanto- ja liiketoimintamalleihin;

Or. en

Tarkistus 46
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. vaatii myös valinnaisia oikeudellisia 
puitteita kansainvälisten 
ammattiyhdistysten ja yritysten välisiä 
kansainvälisiä yrityskohtaisia sopimuksia 
varten;

Or. de

Tarkistus 47
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. vaatii valinnaisia oikeudellisia 
puitteita eurooppalaisia kansainvälisiä 
yrityskohtaisia sopimuksia varten 
rajatylittävistä työehtosopimuksista ja 
kansainvälisestä työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelusta 12. syyskuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman (P7_TA-
PROV(2013)0386) mukaisesti; 
huomauttaa tässä yhteydessä 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden ja 



AM\1006620FI.doc 27/42 PE521.686v01-00

FI

eurooppalaisten yritysneuvostojen 
erityisen roolin tärkeydestä;

Or. de

Tarkistus 48
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. vaatii, että Euroopan parlamentin 
päätöslauselma suosituksista komissiolle 
työntekijöille tiedottamisesta ja heidän 
kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen 
ennakoinnista ja hallitsemisesta (P7_TA-
PROV(2013)0005) ja Euroopan 
parlamentin päätöslauselma 
rajatylittävistä työehtosopimuksista ja 
kansainvälisestä työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelusta (P7_TA-
PROV(2013)0386) pannaan täytäntöön 
mahdollisimman nopeasti, jotta tämän 
alan muutos ei koidu työntekijöiden 
vahingoksi;

Or. de

Tarkistus 49
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. korostaa, että komission on 
käsiteltävä konkreettisemmin ja 
yksityiskohtaisemmin hiilivuotokysymystä 
ja että vuodeksi 2030 asetettujen ilmasto-
ja energiapolitiikan tavoitteiden on oltava 
sellaisia, että EU:n teollisuudenalojen on 
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teknisesti ja taloudellisesti mahdollista 
saavuttaa ne, ja ettei parhaiten 
suoriutuville saa aiheutua suoraan eikä 
välillisesti ylimääräisiä kustannuksia 
ilmastopolitiikan toteuttamisesta; 
korostaa myös, että hiilivuodon osalta 
olisi säädettävä, että hiilivuodolle alttiilla 
aloilla maksutta jaettavien 
päästöoikeuksien osuus on 100 prosenttia 
teknisesti saavutettavissa olevista 
vertailuarvoista ilman korjauskerrointa, 
jotta näin vältettäisiin tilanne, jossa 
Euroferin mukaan EU:n terästeollisuus 
saa vain 62 prosenttia tarvittavista 
päästöoikeuksista vuoteen 2020 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 50
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. suosittaa, että metallintyöstöala ryhtyy 
koordinoimaan 
työehtosopimusneuvotteluja rajat 
ylittävällä tasolla ja kehottaa teräsalan 
työmarkkinaosapuolia hyödyntämään 
mahdollisimman hyvin ylikansallista 
vuoropuhelua voidakseen torjua 
palkkojen alentamiseen ja työolojen 
heikentämiseen liittyviä paineita;

Or. en

Tarkistus 51
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 g kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 g. korostaa, että työhön liittyviä 
psykososiaalisia rajoituksia koskevan 
sosiaalisen vuoropuhelun parantamiseksi 
Euroopan teräsalalla on kiinnitettävä 
erityistä huomiota työolojen 
erityispiirteisiin, alakohtaisten syiden –
esimerkiksi teräksentuotantotyön raskaan 
luonteen, työvoiman 
erityisominaisuuksien (miesvaltaisuus, 
korkea ikä), ympäristöön liittyvien 
huolenaiheiden, teknologisten 
innovaatioiden levittämisen ja Euroopan 
terästeollisuuden merkittävien 
rakenneuudistusten – tunnistamiseen 
sekä näiden syiden työntekoon 
kohdistuvien vaikutusten tarkistamiseen, 
sillä näin voidaan parantaa alakohtaista 
näkemystenvaihtoa ja pohtia ennalta 
ehkäiseviä käytäntöjä; korostaa myös, että 
kaikki keskeiset ennalta ehkäisevät 
toimijat (Euroopan, kansallisella tai 
paikallisella tasolla, mukaan lukien 
yrityksen johto, työterveys- ja 
turvallisuusyksiköt, työntekijöiden 
edustajat) voivat torjua psykososiaalisia 
rajoituksia työssä kaikilla torjunnan 
tasoilla; katsoo, että ne voivat parantaa 
edelleen saman kolikon kumpaakin 
puolta, toisin sanoen terveyttä ja 
suorituskykyä;

Or. en

Tarkistus 52
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 h. panee merkille, että energian hinnat 
ovat viime vuosina nousseet EU:ssa 
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selvästi, mikä on heikentänyt 
huomattavasti EU:n teollisuuden 
kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla, ja 
yhtyy komission lupaukseen pyrkiä 
tehokkaammin kaventamaan energian 
hinta- ja kustannuseroja EU:n 
teollisuuden ja sen tärkeimpien 
kilpailijoiden välillä, ja katsoo, että 
komission on 12 kuukauden kuluessa 
esitettävä tähän liittyviä konkreettisia 
ehdotuksia;

Or. en

Tarkistus 53
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
3 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 i. vaatii, että kaikissa hallinnon 
päätöksissä sovelletaan oikea-aikaisesti ja 
kattavasti työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa yksilöllisiä ja kollektiivisia 
oikeuksia koskevia nykyisiä direktiivejä 
(työntekijöiden joukkovähentämistä 
koskeva direktiivi 98/59/EY, yritysten 
luovutusta koskeva direktiivi 2001/23/EY, 
tiedottamiseen ja kuulemiseen liittyviä 
puitteita koskeva direktiivi 2002/14/EY, 
eurooppalaisia yritysneuvostoja koskeva 
direktiivi 2009/38/EY, henkilöedustusta 
eurooppayhtiössä koskeva direktiivi 
2001/86/EY ja niin edelleen) ja että 
työntekijöitä ja heidän edustajiaan ei 
jätetä käsittelyn ulkopuolelle valmiita 
päätöksiä esittämällä;

Or. de

Tarkistus 54
Sari Essayah
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Lausuntoluonnos
3 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 j. pane merkille, että 
päästökauppajärjestelmä hyödyttää 
sähköntuottajia, jotka voivat siirtää 
lisäkustannukset sähkön hintoihin 
kuluttajan maksettavaksi, mutta 
terästeollisuus ei voi nostaa hintoja 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, minkä 
seurauksena työllisyysmahdollisuudet 
siirtyvät ulkomaille; katsoo, että 
komission ehdotuksella sähkön 
hinnannousun hyvittämisestä tarkoitetaan 
hyvää, mutta koska jäsenvaltioilla on 
taloudellisia vaikeuksia, hyvitys olisi 
päästökauppaa jatkettaessa maksettava 
unionin tasolla, komission alaisesta 
Euroopan unionin rahastosta;

Or. en

Tarkistus 55
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 k. pyytää toimenpiteitä, joilla voidaan 
korjata epäoikeudenmukaista 
kaupankäyntiä ja puuttua WTO:n 
sääntöjen rikkomiseen, sillä 
maailmanlaajuinen liikatuotanto on 
johtanut protektionismiin, suorien tai 
epäsuorien valtiontukien maksamiseen ja 
ylijäämäteräksen polkumyyntiin 
Euroopan markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 56
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3l. korostaa, että kaikkien komission 
pääosastojen, myös kilpailun pääosaston, 
ilmastotoimien pääosaston ja 
ympäristöasioiden pääosaston on 
työskenneltävä yhdessä EU:n 
terästeollisuuden pelastamiseksi, jotta 
vältetään ristiriitaiset kielteisesti 
vaikuttavat toimenpiteet (monialainen 
korjauskerroin, takapainottaminen, 
tarvittavien vakautustoimien estäminen 
jne.), jotka johtavat teräksen tuonnin ja 
kokonaispäästöjen kasvuun;

Or. en

Tarkistus 57
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan terästeollisuuden tulevaa 
työllisyyskehitystä koko EU:ssa ja 
yksittäisissä jäsenvaltioissa sekä 
kannustaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia laatimaan 
asianmukaiset suunnitelmat, jotka 
koskevat sekä alalla työskentelevien että 
mahdollisesti irtisanottavien 
työntekijöiden koulutusta, 
uudelleenkoulutusta, liikkuvuutta ja 
uudelleen sijoittamista; korostaa, että 
koulutusta ja työllisyyttä koskevat EU:n ja 
jäsenvaltioiden tuet ovat tärkeitä 
teollisuuden muutosprosessissa; kehottaa 
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säilyttämään ne ja valvomaan niiden 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 58
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä;

4. korostaa, että eurooppalaista 
teollisuutta kolmansien maiden kanssa 
käytävässä kilpailussa tukevat ja
koulutusta ja työllisyyttä koskevat EU-tuet 
ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 59
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä;

4. korostaa, että koulutusta, jolla 
ennakoidaan osaamistarpeita ja 
mukautetaan työntekijöiden osaamisen 
tasoa myös elinikäisen oppimisen avulla,
ja työllisyyttä koskevat EU-tuet ovat 
tärkeitä teollisuuden muutosprosessissa; 
kehottaa säilyttämään ne ja valvomaan 
niiden käyttöä;

Or. en
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Tarkistus 60
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä;

4. korostaa, että koulutusta ja siirrettävissä
olevia taitoja koskevat EU-tuet ovat 
tärkeitä teollisuuden muutosprosessissa; 
kehottaa säilyttämään ne ja valvomaan 
niiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 61
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä;

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
sekä osaamisen ja taitotiedon ylläpitoa ja 
kehittämistä koskevat EU-tuet ovat 
tärkeitä teollisuuden muutosprosessissa; 
kehottaa säilyttämään ne ja valvomaan 
niiden käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 62
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
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ne ja valvomaan niiden käyttöä; ne ja valvomaan niiden käyttöä, jotta 
voidaan parantaa muutoksen 
suunnittelua ja hallintaa edistämällä 
kaupankäyntiä, kehittämällä osaamista ja 
tukemalla uudelleenkoulutusta; on 
huolissaan siitä, ettei ole olemassa 
järjestelmällisiä keinoja 
sukupolvenvaihdoksen ja tulevan 
osaamisvajeen sekä taitotiedon ja 
ammattitaidon menettämisen 
ratkaisemiseksi, ja pitää työvoiman ja 
osaamisen säilyttämistä elintärkeänä, 
koska niillä on tulevaisuuden kannalta 
erittäin suuri merkitys;

Or. en

Tarkistus 63
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä;

4. korostaa, että koulutusta ja työllisyyttä 
koskevat EU-tuet ovat tärkeitä teollisuuden 
muutosprosessissa; kehottaa säilyttämään 
ne ja valvomaan niiden käyttöä; painottaa 
perus- ja jatkokoulutuksen sekä 
kaksitahoisen ammattikoulutuksen 
kestävää hyödyntämistä 
terästeollisuudessa ammattitaitoisen 
työvoiman pätevöittämiseksi ja 
kiinnittämiseksi;

Or. de

Tarkistus 64
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää käyttämään Euroopan 
sosiaalirahastoa työntekijöiden 
uudelleenkouluttamiseen ja uusien 
taitojen kehittämiseen sekä elinikäisen 
oppimisen parantamiseen niin, että sillä 
vastataan osaamisen, osaamisen 
kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen 
sekä muutoksen ennakoinnin tarpeeseen 
terästeollisuuden alalla, ottaen huomioon 
tarve siirtyä kohti vähemmän resursseja 
kuluttavaa taloutta;

Or. en

Tarkistus 65
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti Euroopan 
globalisaatiorahastoa (EGR) lyhyen 
aikavälin toimenpiteenä, jos tehtaita 
suljetaan tai työntekijöitä vähennetään 
merkittävästi; muistuttaa 
näkemyksestään, jonka mukaan EGR:n 
toimenpiteiden muodon olisi oltava 
yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja 
ympäristön kannalta kestävään talouteen 
siirtymisen kanssa;

Or. en

Tarkistus 66
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. katsoo, että romumetallin käsittely on 
poistettava jätehuoltoa koskevien yleisten 
sääntöjen alaisuudesta ja että 
romumetallikauppaan liittyvää 
byrokratiaa on vähennettävä;

Or. en

Tarkistus 67
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. on tyytyväinen komission 
ehdotukseen sisällyttää masuunikoksi 
kriittisten raaka-aineiden luetteloon ja 
huomauttaa, että Euroopassa tapahtuvan 
ruostumattoman teräksen tuotannon 
kannalta myös nikkelin ja kromin, 
seosteräksen ja tiettyjen muiden aineiden 
saatavuus on ratkaisevan tärkeää;

Or. en

Tarkistus 68
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. katsoo, että on tärkeää erottaa 
masuunikoksi fossiilisista polttoaineista ja 
näin ollen myös 
päästökauppajärjestelmästä, koska tällä 
hetkellä sitä ei voida korvata muilla 
polttoaineilla;
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Or. en

Tarkistus 69
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii ottamaan huomioon 
terästeollisuuden ammattien raskauden
uuden EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian määrittelyssä
sekä eläkettä koskevissa ohjeasiakirjoissa.

5. vaatii ottamaan huomioon uuden EU:n 
työterveys- ja työturvallisuusstrategian 
sekä teräsalan työntekijöiden eläkettä ja 
muita sosiaalietuuksia koskevat 
ohjeasiakirjat.

Or. en

Tarkistus 70
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii ottamaan huomioon 
terästeollisuuden ammattien raskauden 
uuden EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian määrittelyssä sekä 
eläkettä koskevissa ohjeasiakirjoissa.

5. vaatii ottamaan huomioon 
terästeollisuuden ammattien raskauden 
uuden EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian määrittelyssä.

Or. en

Tarkistus 71
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii ottamaan huomioon 
terästeollisuuden ammattien raskauden 
uuden EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian määrittelyssä sekä 
eläkettä koskevissa ohjeasiakirjoissa.

5. vaatii ottamaan huomioon 
terästeollisuuden ammattien raskauden ja 
stressaavuuden työntekijöille ja 
alihankkijoille uuden EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian määrittelyssä sekä 
eläkettä koskevissa ohjeasiakirjoissa.

Or. fr

Tarkistus 72
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii ottamaan huomioon 
terästeollisuuden ammattien raskauden 
uuden EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian määrittelyssä sekä 
eläkettä koskevissa ohjeasiakirjoissa.

5. vaatii ottamaan huomioon 
terästeollisuuden ammattien raskauden 
uuden EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian määrittelyssä sekä 
eläkettä koskevissa ohjeasiakirjoissa; 
korostaa, että teräsalan työntekijöillä on 
EU28:ssa keskimääräistä suurempi riski 
työstressiin, koska työtehtäviensä vuoksi 
he ovat alttiita fyysisille riskeille ja 
terveysongelmille.

Or. en

Tarkistus 73
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. ehdottaa, että komissio arvioi, missä 
määrin sellainen tilanne on yhteensopiva 
EU:n kilpailuoikeuden kanssa, jossa 
maailmanlaajuinen finanssiryhmä 
kieltäytyy luovuttamasta terästehdasta, 
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jonka se on päättänyt sulkea, toiselle 
mahdolliselle liiketoiminnan jatkajalle tai 
julkiselle yhteisölle, joka jatkaisi 
toimintaa väliaikaisesti.

Or. fr

Tarkistus 74
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa kaikkia asianosaisia 
ryhtymään toimiin terästeollisuuden 
työnantajien velvoittamiseksi antamaan 
rahallista tukea; katsoo, että näin 
rahoitetaan toimenpiteitä, joilla 
lievennetään alan muutoksen vaikutuksia 
työntekijöihin; toteaa, että tehokkaat 
toimenpiteet kuten jatkokoulutus ja/tai 
uudelleenkoulutus, työterveys ja
-turvallisuus ja (terveyteen liittyvät) 
varhaiseläkesäännökset ovat tällöin 
etusijalla; katsoo, että työntekijöiden 
vähentämisen yhteydessä erorahojen 
pitäisi olla ”viimeinen keino”;

Or. de

Tarkistus 75
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että EU:n on huolehdittava 
terästeollisuutensa eduista 
kauppasuhteissa sekä silloin, kun se laatii 
kauppasopimuksia tai lainsäädäntöä, joka 
koskee kolmansien maiden yritysten 
pääsyä julkisten hankintojen 
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markkinoille, että silloin, kun se 
turvautuu välineisiin, joilla torjutaan 
kolmansien maiden yritysten vilpillistä 
kilpailua;

Or. fr

Tarkistus 76
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön määräykset, joiden 
avulla voidaan kehittää EU:n 
teollisuuspolitiikkaa, jota jäsenvaltioiden 
välinen tämänhetkinen kilpailu ei 
heikennä; suosittaa tätä varten 
lähentämään kansallisia sosiaalisia 
standardeja sekä yhdenmukaistamaan 
verotusta;

Or. fr

Tarkistus 77
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa jäsenvaltioita 
perussopimusten mahdollisten muutosten 
yhteydessä kehittämään yhteisen 
teollisuuspolitiikan, johon sisältyvät 
yhteistä maatalouspolitiikkaa vastaavat 
kunnianhimoiset tavoitteet ja keinot, eli 
yhteistä strategiaa tukeva todellinen
monikansallinen yhteistoiminta, 
olennaiset rahoituskeinot ja 
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markkinoiden sääntelyvälineet, joita 
käytetään maailman muilla merkittävillä 
kauppa-alueilla ja joita ovat esimerkiksi 
valuuttaväline tai valtiontukisäännöt, 
jotka mukautetaan EU:n teollisuuden 
tarpeisiin kuitenkin noudattaen 
kansainvälistä oikeutta;

Or. fr


