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Módosítás 1
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az Eurofound „Az európai 
szociális partnerek képviselete az 
acéliparban” című tanulmányára1;
__________________
1 Eurofound (2009) Representativeness 
study of the European social partner 
organisations: Steel industry, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.pdf

Or. en

Módosítás 2
Sari Essayah

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel a jelenlegi válság egyik 
következménye az acél globális 
túltermelése, de a várakozások szerint 
2050-re az acél és más alapfémek 
felhasználása a jelenlegi szint két-
háromszorosára emelkedik majd, és az 
európai acéliparnak az elkövetkező 
években át kell vészelnie ezt a „halál 
völgyének” is nevezett kritikus időszakot, 
beruházásokat kell végrehajtania és 
növelnie kell versenyképességét;

Or. en
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Módosítás 3
Sari Essayah

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az ágazat folytonos átalakítása, 
amely részben azzal függ össze, hogy az 
igazgatás a haszonszerzésre törekszik a 
beruházások és bérek rovására, és 
amelynek révén az 1970. évi egymillióról 
2012-re 369 000-re csökkent a
munkahelyek száma, teljes munkaerő-
piaci térségeket ellehetetlenítve;

A. mivel az ágazatban végrehajtott 
szerkezeti átalakítások következtében a 
munkahelyek száma az 1970-ben még 
meglévő egymillióról 2012-re 369 000-re 
csökkent, egész térségekben gyakorolva 
negatív hatást a foglalkoztatási szintekre;
mivel a jelenlegi gazdasági válság 
folyamán, 2008 óta az acélipar termelési 
kapacitásait folyamatosan megnyirbálták, 
ami miatt több mint 60 000 munkahely 
szűnt meg; és mivel ez a 
termeléscsökkentés gyors ütemben 
folytatódik, gyakorlatilag ugyanis az EU 
harmadik országokba viszi ki termelési 
kapacitását, és növeli behozatalait;

Or. en

Módosítás 4
Philippe Boulland

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az ágazat folytonos átalakítása, 
amely részben azzal függ össze, hogy az 
igazgatás a haszonszerzésre törekszik a 
beruházások és bérek rovására, és 
amelynek révén az 1970. évi egymillióról 
2012-re 369 000-re csökkent a
munkahelyek száma, teljes munkaerő-piaci 
térségeket ellehetetlenítve;

A. mivel az ágazatban a gazdasági válság 
és a világpiacon a feltörekvő országok 
részéről támasztott, rendkívül erős verseny 
körülményei között bekövetkezett 
keresletcsökkenés miatt végrehajtott 
szerkezeti átalakítások következtében a
munkahelyek száma az 1970. évi 
egymillióról 2012-re 369 000-re csökkent, 
teljes munkaerő-piaci térségeket sújtva;

Or. fr
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Módosítás 5
Phil Bennion

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az ágazat folytonos átalakítása,
amely részben azzal függ össze, hogy az 
igazgatás a haszonszerzésre törekszik a 
beruházások és bérek rovására, és 
amelynek révén az 1970. évi egymillióról 
2012-re 369 000-re csökkent a 
munkahelyek száma, teljes munkaerő-
piaci térségeket ellehetetlenítve;

A. mivel az ágazat többek között a 
gazdasági válság hatásai, illetve harmadik 
országok acélkínálatának megnövekedése 
miatt szerkezeti átalakításon esett át, ami 
a munkahelyek számát az 1970. évi
egymillióról 2012-re 369 000-re
csökkentette, teljes munkaerő-piaci 
térségeket ellehetetlenítve,

Or. en

Módosítás 6
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az ágazat folytonos átalakítása,
amely részben azzal függ össze, hogy az 
igazgatás a haszonszerzésre törekszik a 
beruházások és bérek rovására, és
amelynek révén az 1970. évi egymillióról 
2012-re 369 000-re csökkent a 
munkahelyek száma, teljes munkaerő-piaci 
térségeket ellehetetlenítve;

A. mivel a kohászati ágazat folytonos 
átalakítása – amely részben azzal függ 
össze, hogy az igazgatás a haszonszerzésre 
törekszik a beruházások és bérek rovására
– ipari létesítmények tömeges bezárásához 
vezetett, és emiatt az 1970. évi egymillióról 
2012-re 369 000-re csökkent a 
munkahelyek száma, teljes munkaerő-piaci 
térségeket ellehetetlenítve;

Or. fr

Módosítás 7
Frédéric Daerden
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel egyébként a kohászati termelés 
létesítményei meghatározó természetűek a 
helyi gazdaságok szerkezete 
szempontjából, ezért e létesítmények 
bármely szerkezeti átalakítása jelentős 
következményeket gyakorol a helyi 
gazdaság összefüggésrendszerére;

Or. fr

Módosítás 8
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a kohászat olyan iparág, amely 
alapanyagokat szolgáltat az európai ipar 
egész területei számára, és ez a helyzete 
különösen érzékennyé teszi a konjunktúra 
változásaival szemben, amelynek 
lassulása túltermeléshez vezet, amit 
gyakran használnak fel a szerkezeti 
átalakítások igazolásául; mivel a 
Bizottság a kohászatot ezen alapvető 
fontosságú helyzete miatt egyértelműen 
stratégiai iparágnak tekinti, amelyet újra 
kell iparosítani oly módon, hogy 
teljesítménye 2020-ig meghaladja az 
Európai Unió GDP-jéhez való ipari 
hozzájárulás 20%-át; 

Or. fr

Módosítás 9
Sari Essayah
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Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az acélipar, kiváltképpen a 
különleges acélok vonatkozásában 
teljesen globális, és Európa harmadik 
országokkal szemben kemény versenyre 
kényszerül, miközben az előállítási 
költségek az EU-ban magasabbak, mivel –
főleg az EU energia- és éghajlati politikái 
miatt – egyoldalú költségek terhelik, 
aminek következtében a jelenlegi 
helyzetben a gáz ára az EU-ban 
háromszor-négyszer, a villamos energia 
ára pedig kétszer magasabb, mint az 
Egyesült Államokban;

Or. en

Módosítás 10
Thomas Händel

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. rámutat, hogy a tervezett 
üzembezárások és elbocsátások miatt
számos munkavállaló rengeteg és 
pótolhatatlan tudása és tapasztalata vész 
kárba, és veszendőbe megy egy egész 
ágazat Európában évszázadok során 
felhalmozott tudása és tapasztalata;

Or. de

Módosítás 11
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel Európa acéliparának jövőbeni 
versenyképessége és foglalkoztatási 
potenciálja attól függ, képes-e a 
határozottan továbblépni a nagyobb 
hatékonyság és az újrafeldolgozás 
irányába;

Or. en

Módosítás 12
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel más ágazatokhoz képest az 
acéliparban az ipari kapcsolatok 
szervezettsége erős, mivel ez a sajátosság 
megnyilvánul a szakszervezeti mozgalom 
rendkívüli fejlettségében, az ugyancsak 
sokakat tömörítő munkavállalói 
szervezetek erőteljes jelenlétében, 
valamint a széles hatókörű kollektív 
tárgyalásokban; mivel mindez kifejezésre 
jut európai szinten, az acélipar ugyanis 
élen jár a szociális partnerségi 
kapcsolatok kialakítása tekintetében1;
__________________
1 Eurofound (2009) Representativeness 
study of the European social partner 
organisations: Steel industry, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.pdf

Or. en

Módosítás 13
Patrick Le Hyaric
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Véleménytervezet
A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ag. mivel az OECD szerint az acél iránti 
kereslet a világon a mai 1,5 milliárd 
tonnáról 2025-re 2,3 milliárd tonnára nő 
majd, és ezek az előrejelzések a kohászati 
ipar számára szilárd perspektívákat 
adnak; mivel az Európai Unió kiváló 
szakértelemmel és szaktudással, 
infrastruktúrával és ipari létesítményekkel 
rendelkezik, amelyeket a jövőbeli 
kereslethez vagy feltételezhetően megnyíló 
új piacokhoz kell igazítani, nem pedig 
csökkenteni vagy felszámolni a rövid távú 
megtérülés logikájának engedelmeskedve, 

Or. fr

Módosítás 14
Sari Essayah

Véleménytervezet
A h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ah. mivel az Eurofer szerint az EU 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerében a 
forró fémre és a kokszra vonatkozó 
referenciaértékeket a legjobb teljesítmény 
alatt mintegy 10%-kal állapították meg, az
ágazatközi korrekciós tényező pedig 2020-
ban 17,5%-kal csökkenti az ingyenesen 
kiosztott kibocsátási egységek számát, ami 
a 2013 és 2020 közötti időszak során még 
az Unió leghatékonyabb létesítménye 
esetében is átlagosan 21,6%-os kiesést 
jelent;  mivel ezenfelül a jelenlegi irányelv 
az ingyenesen kiosztott kibocsátási 
egységeket véglegesen megszünteti oly 
módon, hogy a referenciaértékek 25%-ról 
lineárisan 0%-ra csökkennek 2027-ig, és 
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mivel a szén-dioxid-kibocsátás csökkenése 
terén reálisan elérhető eredmény 2050-ig 
mintegy 15% lehet;

Or. en

Módosítás 15
Thomas Händel

Véleménytervezet
A i preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ai. rámutat, hogy az acéliparban az 
üzembezárások és/vagy elbocsátások 
gyakran sok munkavállalót érintenek;  
rámutat továbbá, hogy ez gyakran további 
nagymértékű elbocsátásokhoz vezet a 
beszállítóknál és más üzemekben; rámutat 
végezetül, hogy a múltban mindez 
túlságosan erős hatásokat gyakorolt egész 
régiók gazdasági szerkezetére, ezért a 
fenntartható foglalkozáspolitikát a 
regionális strukturális politikába való 
beruházásként kell felfogni;

Or. de

Módosítás 16
Sari Essayah

Véleménytervezet
A j preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aj. mivel az EU acélipara a nyersanyagok 
behozatalától függ, és mivel a világ ipari 
nyersanyagainak 40%-a kiviteli 
megszorítások alá esik, és Európa nagy 
mennyiségben exportál vashulladékot, 
miközben számos ország korlátozza a 
vashulladék kivitelét;
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Or. en

Módosítás 17
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
A k preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ak. mivel az Eurofound közzéteszi majd a 
„Gyakorlati megoldások a munkahelyi 
pszichoszociális gátló tényezőkkel 
kapcsolatos ipari kapcsolatok terén az 
acélágazatban” című, 2013-as jelentését1;
__________________
1 megjelenés előtt: „Eurofound (2013) 
industrial relations practices related to 
psychosocial constraints at work in the 
steel sector” 

Or. en

Módosítás 18
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
A l preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Al. mivel az Eurofound közzéteszi majd 
„A társadalmi párbeszéd szerepe az 
iparpolitikákban” című, 2013-as 
tanulmányát1;
__________________
1 megjelenés előtt: „Eurofound (2013) 
industrial relations practices related to 
psychosocial constraints at work in the 
steel sector” 

Or. en
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Módosítás 19
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
A m preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Am. mivel az Eurofound közzéteszi majd a 
„Munkakörülmények és a munka 
minősége a feldolgozóiparban: ágazati 
tájékoztató dokumentum az európai 
munkakörülményekről szóló ötödik 
felmérés alapján” című jelentését 1;
__________________
1 „Eurofound working conditions and job 
quality in manufacturing: sectoral 
information sheet from the 5th European 
Working Conditions Survey which 
includes the Steel Sector”, 2014. január

Or. en

Módosítás 20
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatási és a képzési politikán is 
alapul;

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri a 
kereskedelemmel, az energiaügyekkel, a 
környezetvédelemmel, a foglalkoztatással 
és a képzéssel kapcsolatos politikákat 
átfogó, egységes és önkéntes stratégia 
kidolgozását, amely az Európai Unió
pénzügyi eszközeire támaszkodik annak 
érdekében, hogy ismét fellendítse az 
ágazatba történő befektetéseket, és
felvegye a küzdelmet a képzés 



AM\1006620HU.doc 13/42 PE521.686v01-00

HU

elégtelenségével, az Európán belüli és 
kívüli dömpinggel, az árdrágulással, az 
árak bizonytalanságával, valamint a 
nyersanyagok és az energia árának 
ingadozásaival szemben;

Or. fr

Módosítás 21
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatási és a képzési politikán is 
alapul;

1. üdvözli a cselekvési tervet és a benne 
foglalt javaslatokat, és meggyőződése, 
hogy kezelni kell a munkahelyek 
csökkenésének kiváltó okait, ugyanakkor
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus és nem 
tartalmaz konkrétumokat; kéri egy olyan 
stratégia sürgős kidolgozását, amely az 
Európai Unió valamennyi eszközén, többek 
között a foglalkoztatási és a képzési 
politikán is alapul, valamint egy olyan 
ütemterv elkészítését, amely időhatárokat 
szab meg a cselekvési terv végrehajtása 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 22
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
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terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatási és a képzési politikán is 
alapul;

terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely teljes 
mértékben összhangban áll azzal, hogy az
Unió egy forráshatékony, körkörös és 
környezetbarát gazdaságra kíván átállni, 
amely az Európai Unió valamennyi 
eszközén, többek között a foglalkoztatási 
és a képzési politikán is alapul;

Or. en

Módosítás 23
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatási és a képzési politikán is 
alapul;

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési
terv nem eléggé ambiciózus; kéri olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió megerősített költségvetéssel ellátott
valamennyi eszközén, többek között a 
foglalkoztatási és képzési, valamint a
kutatási és fejlesztési politikákon is alapul;

Or. fr

Módosítás 24
Phil Bennion

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatási és a képzési politikán is

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatással, a képzéssel, az 
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alapul; energiahatékonysággal és az innovációval 
kapcsolatos eszközökön alapul;

Or. en

Módosítás 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatási és a képzési politikán is 
alapul;

1. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az 
acéliparra vonatkozó európai cselekvési 
terv nem eléggé ambiciózus; kéri egy olyan 
stratégia kidolgozását, amely az Európai 
Unió valamennyi eszközén, többek között 
a foglalkoztatási és a képzési politikán is 
alapul; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben, hogy a szociális 
partnereket minden szinten időben és 
széles körben be kell vonni;

Or. de

Módosítás 26
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri fokozott erőfeszítések 
foganatosítását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
végrehajtása érdekében, az európai 
acélipar megerősödésének előmozdítása 
révén; hangsúlyozza ezzel összefüggésben 
egy erős ipari alap fenntartásának 
fontosságát Európában; rámutat, hogy a 
kutatás, a fejlesztés és az innováció 
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jelentősége egyre nő, és különösen 
szükséges a kevésbé forrásintenzív 
termelési módszerek kifejlesztése, amelyek 
nem károsítják az európai társaságok 
versenyképességét, és serkentik a 
foglalkoztatást;

Or. en

Módosítás 27
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. ugyancsak javasolja a tagállamoknak, 
hogy fektessenek be az emberi 
erőforrásokba, és javítsák a képzéshez és a 
tanuláshoz való jog érvényre juttatásának 
feltételeit, lehetővé téve egyúttal a 
különböző képzési rendszerek egymás 
közötti átjárhatóságát is, nem csupán az 
új technológiák és az energiahatékony 
zöld gazdaság felé forduló ipar képzett 
munkaerők iránti igényeinek 
feltérképezése és kielégítése érdekében, 
hanem emellett a termelési lánc egészének 
megerősítésére irányuló szándékkal, 
többek között a kohászati 
alaplétesítmények korszerűsítése révén is, 
ami a csúcstechnológiát alkalmazó 
létesítmények kifejlesztésének egyik 
előfeltétele;

Or. fr

Módosítás 28
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. véleménye szerint az acél iránti 
kereslet növekedésének előfeltétele az 
egészséges gazdasági növekedés, de a 
nagyszabású infrastruktúra-projektek is 
hasznosak lehetnek a kereslet ösztönzése 
és a foglalkoztatás megerősítése 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 29
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy beszámolók 
szerint az acélipari munkavállalók 
jelenlegi munkafeladataik tekintetében 
inkább „alulképzettek”, mint a 
feldolgozóiparban dolgozó más 
munkavállalók; kéri jelentős beruházások 
foganatosítását az acélágazatban az 
igényelt és a rendelkezésre álló készségek 
közötti eltérés felszámolását célzó 
készségfejlesztés és képzés támogatása, 
valamint az ágazat jövőbeli verseny- és 
életképességének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1e. üdvözli az EU szociális partnereket 
bevonó két politikai eszközét, nevezetesen 
az ágazati szociális párbeszédért felelős 
európai bizottságokat és az acélipari 
kérdésekkel foglalkozó magas szintű 
csoportot, mivel ezek pozitív módon 
hozzájárultak az ágazaton belüli 
iparpolitikai kérdések kezeléséhez, ezért 
támogatja a nevezett magas szintű csoport 
munkájának folytatását;

Or. en

Módosítás 31
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatát olyan módon, 
hogy azok a termelő beruházásokat, a
foglalkoztatást és a képzést részesítsék 
előnyben, ösztönözzék a munkavállalók 
igazgatásban és döntéshozatalban való 
részvételét, és súlyos válság esetén nyissák 
meg a köztulajdonba vétel lehetőségét;

2. kéri a termelő beruházás, a 
foglalkoztatás és a képzés előmozdítását, 
de egyetért az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság CESE 1431/2004 sz. 
jelentésével, amely szerint „az európai 
acélipar szerkezeti átalakításával 
kapcsolatos múltbeli tapasztalatok 
egyértelművé tették, hogy a társaságoknak 
juttatott állami támogatás kétélű fegyver:
csupán bizonyos társaságokat részesít 
előnyben és igazságtalan elosztás a 
következménye, mivel a gazdaságtalan 
termelési kapacitást középtávon 
fenntartja”, ezért e támogatást a szociális 
nehézségek enyhítésére, valamint az 
innovatív acélipari termékekkel és 
termelési eljárásokkal kapcsolatos 
innovatív kutatás és fejlesztés ösztönzésére 
kell korlátozni, eközben arra törekedve, 
hogy az EU-ban megszűnjenek mindazok 
az egyoldalú költségek, amelyek az EU-n 
kívüli versenytársakat nem terhelik;
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Or. en

Módosítás 32
Phil Bennion

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri az állami támogatásokra vonatkozó
szabályok felülvizsgálatát olyan módon, 
hogy azok a termelő beruházásokat, a 
foglalkoztatást és a képzést részesítsék 
előnyben, ösztönözzék a munkavállalók 
igazgatásban és döntéshozatalban való 
részvételét, és súlyos válság esetén nyissák 
meg a köztulajdonba vétel lehetőségét;

2. kéri, hogy az állami támogatásokra 
vonatkozó meglévő szabályokat 
használják fel hatékonyan arra, hogy
előmozdítsák a termelő beruházásokat, a 
foglalkoztatást és a képzést, ösztönözzék a 
munkavállalók igazgatásban és 
döntéshozatalban való részvételét, és 
súlyos válság esetén nyissák meg az 
ideiglenes köztulajdonba vétel lehetőségét;
üdvözli, hogy a Bizottság e kérdésben 
nyilvános konzultációt kezdeményezett;

Or. en

Módosítás 33
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatát olyan módon, 
hogy azok a termelő beruházásokat, a 
foglalkoztatást és a képzést részesítsék 
előnyben, ösztönözzék a munkavállalók 
igazgatásban és döntéshozatalban való 
részvételét, és súlyos válság esetén nyissák 
meg a köztulajdonba vétel lehetőségét;

2. éri az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatát olyan módon, 
hogy azok a fenntartható beruházásokat, a 
foglalkoztatást és a képzést részesítsék 
előnyben, ösztönözzék a munkavállalók 
igazgatásban és döntéshozatalban való 
részvételét, és jutalmazzák a fenntartható, 
magas minőségű foglalkoztatás irányába 
ható beruházási döntéseket;

Or. en
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Módosítás 34
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatát olyan módon, 
hogy azok a termelő beruházásokat, a 
foglalkoztatást és a képzést részesítsék 
előnyben, ösztönözzék a munkavállalók 
igazgatásban és döntéshozatalban való 
részvételét, és súlyos válság esetén nyissák 
meg a köztulajdonba vétel lehetőségét;

2. kéri a versenypolitika és az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok 
felülvizsgálatát olyan módon, hogy azok a 
termelő beruházásokat, a foglalkoztatást és 
a képzést részesítsék előnyben, 
ösztönözzék a munkavállalók igazgatásban 
és döntéshozatalban való részvételét, és 
súlyos válság esetén nyissák meg a 
köztulajdonba vétel lehetőségét;

Or. fr

Módosítás 35
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatát olyan módon, 
hogy azok a termelő beruházásokat, a 
foglalkoztatást és a képzést részesítsék 
előnyben, ösztönözzék a munkavállalók 
igazgatásban és döntéshozatalban való 
részvételét, és súlyos válság esetén nyissák 
meg a köztulajdonba vétel lehetőségét;

2. kéri az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályok felülvizsgálatát a kutatás és a 
fejlesztés, a folyamatos képzés és a terhek 
csökkentése érdekében, és olyan módon, 
hogy azok a termelő beruházásokat, a 
foglalkoztatást és a képzést részesítsék 
előnyben, ösztönözzék a munkavállalók 
igazgatásban és döntéshozatalban való 
részvételét, és súlyos válság esetén nyissák 
meg a köztulajdonba vétel lehetőségét;

Or. fr



AM\1006620HU.doc 21/42 PE521.686v01-00

HU

Módosítás 36
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a szociális partnerek nemzeti 
szinten történő erőteljesebb bevonását az 
európai acéliparra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtásáról folytatott vitába;

Or. en

Módosítás 37
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
energiaárak jelentős nyomást 
gyakorolnak az európai kohászati 
létesítmények versenyképességére; 
emlékezteti a Bizottságot azon 
kötelezettségvállalására, amely szerint 
irányvonalakat tesz közzé a megújuló 
energiákra vonatkozó állami támogatási 
rendszerekre vonatkozóan, és nyilvános 
tájékoztató dokumentumban ismerteti a 
villamos energiával kapcsolatos hosszú 
távú szerződések értékelését;  ugyancsak 
emlékezteti a Bizottságot azon 
kötelezettségvállalására, amely szerint 
beruház az energiatermelési technológiák 
kifejlesztését célzó kutatásba és 
innovációba a fémkohászat terén; 

Or. fr
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Módosítás 38
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. véleménye szerint az uniós alapokat 
nem helyes egyes létesítmények üzleti 
tevékenységeinek fenntartására 
felhasználni, mivel ez torzítaná a versenyt 
az európai acélgyártók között, hanem 
kizárólag az üzemek bezárásából vagy a 
leépítésekből fakadó, az érintett 
munkavállalókra gyakorolt hatások 
enyhítésére kell fordítani, valamint a 
fiatalok munkavállalásának 
előmozdítására az ágazatban; 

Or. en

Módosítás 39
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy a lehető legtöbb 
felet bevonó, az éghajlatváltozásra 
vonatkozó, kötelező jogi erejű nemzetközi 
szerződés részben lehetővé tenné az 
európai kohászati létesítmények védelmét 
a környezeti dömpinggel szemben; 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
mélyrehatóan tanulmányozzák a 
villamosenergia-igényes iparágaknak 
kiszámlázott energiaárakra vonatkozó, 
illetve a környezetvédelmi adók terén 
hozott valamennyi nemzeti intézkedésnek 
az európai kohászati iparra gyakorolt 
lehetséges hatásait, 

Or. fr
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Módosítás 40
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri egy, a 
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatandó konzultációra vonatkozó, 
nagyratörő európai keret megalkotását, 
valamint az üzemi tanácsok részére 
további jogok és hatáskörök 
megállapítását;

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri a cselekvési terv 
végrehajtására irányuló együttműködés 
fokozását a munkaadók és a
munkavállalókat képviselő szervezetek 
között minden (uniós, nemzeti, helyi és 
társasági) szinten;

Or. en

Módosítás 41
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri egy, a 
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatandó konzultációra vonatkozó,
nagyratörő európai keret megalkotását,
valamint az üzemi tanácsok részére további 
jogok és hatáskörök megállapítását;

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; hangsúlyozza, hogy 
javítani kell a munkavállalók 
tájékoztatására és a velük folytatandó 
konzultációra, valamint az üzemi tanácsok
jogainak és hatásköreinek szélesítésére 
vonatkozó meglévő megállapodások 
végrehajtásán;

Or. en

Módosítás 42
Patrick Le Hyaric
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri egy, a
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatandó konzultációra vonatkozó,
nagyratörő európai keret megalkotását,
valamint az üzemi tanácsok részére további 
jogok és hatáskörök megállapítását;

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri, hogy hozzanak 
létre nagyratörő európai keretet a
munkavállalóknak a lehetséges szerkezeti 
átalakításokat megelőző tájékoztatására és 
a velük folytatandó konzultációra, valamint
hogy állapítsanak meg új jogokat és 
kiterjedt beavatkozási hatásköröket az 
üzemi tanácsok és munkacsoportok 
számára;

Or. fr

Módosítás 43
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri egy, a 
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatandó konzultációra vonatkozó, 
nagyratörő európai keret megalkotását, 
valamint az üzemi tanácsok részére további 
jogok és hatáskörök megállapítását;

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri egy, a 
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatandó konzultációra vonatkozó, 
nagyratörő európai keret megalkotását, 
valamint az üzemi tanácsok részére további 
jogok és hatáskörök megállapítását; a 
szociális párbeszéd további (formális és 
informális) struktúrái – például 
munkacsoportok, irányítóbizottságok stb. 
– teret kínálnak a munkavállalók és a 
munkaadók közötti eszmecsere 
szélesítéséhez;

Or. en
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Módosítás 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri egy, a 
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatandó konzultációra vonatkozó, 
nagyratörő európai keret megalkotását, 
valamint az üzemi tanácsok részére további 
jogok és hatáskörök megállapítását;

3. egyetért azzal, hogy a munkavállalók 
képviselőivel kötelező folyamatos szociális 
párbeszédet folytatni; kéri egy, a 
munkavállalók tájékoztatására és a velük 
folytatandó konzultációra vonatkozó, 
nagyratörő európai keret megalkotását, 
valamint az üzemi tanácsok részére további 
jogok és hatáskörök megállapítását;
nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy a 
2012/2061 számú saját kezdeményezésű 
jelentésben foglaltaknak megfelelően 
nyújtson be jogalkotási aktusra irányuló 
javaslatot a munkavállalói részvételről 
szerkezeti átalakítások esetén;

Or. de

Módosítás 45
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy hosszú távú 
stratégiákra van szükség, amelyek 
lehetővé teszik a vállalatok és 
munkavállalók számára, hogy 
alkalmazkodjanak a strukturális 
átalakításokhoz, előre látva a változásokat 
és minimalizálva azok szociális hatását; 
ismételten kéri, hogy szülessen jogi aktus 
a munkavállalók tájékoztatásáról és a 
velük folytatott konzultációról, valamint a 
szerkezetátalakítás előrejelzéséről és 
kezeléséről; különös fontosságot 
tulajdonít a szerkezetátalakítás hosszú 
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távú tervezésének, amelynek célja, hogy a 
foglalkoztatási szükségletek változása 
esetén fokozatos átmenetet biztosítson; 
hangsúlyozza, hogy olyan 
készségszintekre van szükség, amelyek 
biztosítják a foglalkoztatást, és szükség 
esetén lehetővé teszik az új termelési 
formákra és üzleti modellekre való 
áttérést;

Or. en

Módosítás 46
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. ugyancsak kéri fakultatív jogi keret 
létrehozását a nemzetközi szakszervezeti 
szövetségek és a vállalatok között kötött 
transznacionális vállalati megállapodások 
tekintetében;

Or. de

Módosítás 47
Evelyn Regner

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kéri fakultatív jogi keret létrehozását 
az Európai Parlamentnek a határokon 
átnyúló kollektív tárgyalásokról és a 
transznacionális szociális párbeszédről 
szóló 2013. szeptember 12-i állásfoglalása 
értelmében vett transznacionális vállalati 
megállapodásokra vonatkozóan (P7_TA-
PROV(2013)0386);  rámutat ezzel 
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összefüggésben a szociális partnerek 
függetlenségének fontosságára, valamint 
az európai üzemi tanácsok különleges 
szerepére;

Or. de

Módosítás 48
Thomas Händel

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. elvárja a munkavállalók 
tájékoztatásáról és a velük folytatott 
konzultációról, valamint a 
szerkezetátalakítás előrejelzéséről és 
kezeléséről szóló európai parlamenti 
állásfoglalás (P7_TA-PROV(2013)0005), 
valamint a határokon átnyúló kollektív 
szerződésekről és a társadalmi 
párbeszédről szóló európai parlamenti 
állásfoglalás (P7_TA-Prov(2013)0386) 
lehető legrövidebb időn belüli 
végrehajtását annak biztosítása 
érdekében, hogy az ágazat átalakítása ne 
hozza hátrányos helyzetbe a 
munkavállalókat;

Or. de

Módosítás 49
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
konkrétabban és részletekbe menően 
kellene kezelnie a kibocsátásáthelyezés 
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kérdését, és hogy a 2030-ra 
megvalósítandó energia- és éghajlat-
változási politikai célkitűzéseket technikai 
és gazdasági szempontból teljesíthetővé 
kell tenni az EU iparágai számára, és a 
legjobb teljesítményt nyújtókat nem 
szabad az éghajlat-változási politikából 
közvetlenül vagy közvetetten fakadó 
többletköltségekkel terhelni; hangsúlyozza 
továbbá, hogy a kibocsátásáthelyezésre 
vonatkozó rendelkezésekben a 
technikailag megvalósítható 
referenciaértékek 100%-os ingyenes 
kiosztását kell előírni, csökkentési tényező 
nélkül a kibocsátásáthelyezés 
kockázatának kitett ágazatokban, ezáltal 
elkerülve az Eurofer szerint 2020-ra 
bekövetkező helyzetet, amelyben az EU 
acélipara a szükséges kibocsátási 
egységek csupán 62%-át kapná meg;

Or. en

Módosítás 50
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. nagyra értékeli, hogy a fémfeldolgozó 
ipar elkötelezte magát a kollektív 
szerződések határokon átnyúló 
összehangolása mellett, és kéri az 
acélágazatban működő szociális 
partnereket, hogy használják fel optimális 
módon a transznacionális párbeszédet a 
béreket leszorító és a munkafeltételeket 
hátrányosan befolyásoló hatásokkal 
szemben; 

Or. en
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Módosítás 51
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3g. hangsúlyozza, hogy az európai 
acélágazatban a munkahelyi 
pszichoszociális akadályokról folytatott 
társadalmi párbeszéd továbbfejlesztése 
érdekében különös figyelmet kell fordítani 
a munkakörülmények sajátságos 
vonatkozásaira és az ágazatspecifikus 
okok azonosítására, többek között az 
acéltermelési munkák nehéz jellegére, a 
munkaerő jellegzetességeire (férfi-
szakma, magas életkorszerkezet), a 
környezetvédelmi aggodalmakra, a 
technológiai újítások terjesztésére és az 
európai acélipar szerkezeti átalakítására, 
valamint annak átvilágítására, hogy 
mindezek milyen hatást gyakorolnak a 
munkahelyi körülményekre, ami 
javíthatja az ágazati kapcsolatokat és a 
megelőző gyakorlati megoldások 
kigondolását; hangsúlyozza továbbá, hogy 
a megelőzés minden fontos résztvevője 
(akár európai, akár nemzeti vagy helyi 
szinten, többek között a vállalati irányítás, 
az OSH szervei, munkavállalói szervezetek 
stb.) megelőzhetik a munkahelyi 
pszichoszociális akadályokat, minden 
megelőzési szinten; e szereplők továbbra is 
hozzájárulnak az érem mindkét 
oldalának, azaz az egészségügyi és a 
teljesítménybeli vonatkozások javításához;

Or. en

Módosítás 52
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 h bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3h. megjegyzi, hogy az energiaárak az 
utóbbi években ugrásszerűen 
megemelkedtek az EU-ban, és ennek 
következményeképpen a globális színtéren 
romlott az EU iparának versenyképessége, 
és egyetért a Bizottság javaslatával abban, 
hogy fokozni kell az erőfeszítéseket az 
energiaárak és az ipar költségei 
tekintetében az EU és legfőbb 
versenytársai között fennálló jókora 
különbségek csökkentése érdekében, 
valamint úgy véli, hogy ennek céljából a 
Bizottságnak 12 hónapon belül konkrét 
javaslatokat kellene előterjesztenie;

Or. en

Módosítás 53
Thomas Händel

Véleménytervezet
3 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3i. nyomatékosan kéri, hogy minden 
vezetői döntéshozatal során a megfelelő 
időben és teljes mértékben hajtsák végre a 
munkavállalók és képviselőik egyéni és 
kollektív jogairól szóló meglévő 
irányelveket (a csoportos 
létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 
1998/59/EK irányelv, az Európai 
Közösség munkavállalóinak tájékoztatása 
és a velük folytatott konzultáció általános 
keretének létrehozásáról szóló 
2002/14/EK irányelv, az Európai Üzemi 
Tanács létrehozásáról szóló 2009/38/EK 
irányelv és az európai részvénytársaság 
statútumának a munkavállalói részvétel 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló 
2001/86/EK irányelv) stb., és ne állítsák a 
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munkavállalókat és képviselőiket kész 
helyzet elé;

Or. de

Módosítás 54
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3j. megjegyzi, hogy az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere előnyös 
a villamosenergia-termelők számára, akik 
beépíthetik a többletköltséget a 
fogyasztóik által fizetett villamosenergia-
árakba, de az acélágazat a globális 
piacokon nem emelheti az árakat, ezért a 
foglalkoztatási lehetőségeket kiviszik az 
EU területéről; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak a megnövekedett 
villamosenergia-árak kompenzálására 
irányuló javaslata mögött jó szándék áll, 
mivel azonban a tagállamok pénzügyi 
nehézségekkel küzdenek, a kompenzációt 
európai szinten, a Bizottság által irányított 
európai alapból kellene biztosítani, 
amennyiben a kibocsátáskereskedelmi 
rendszer továbbra is fennmarad;

Or. en

Módosítás 55
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3k. kéri intézkedések foganatosítását a 
tisztességtelen kereskedelmi 
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gyakorlatokkal és a WTO szabályainak 
megsértésével szemben, mivel az általános 
acéltúltermelés protekcionizmushoz, 
közvetlen vagy közvetett állami 
támogatásokhoz és a többletfém 
dömpingjéhez vezetett az európai 
piacokon;

Or. en

Módosítás 56
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3l. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
valamennyi szervének, közöttük a 
Versenypolitikai Főigazgatóságnak, az 
Éghajlat-politikai Főigazgatóságnak és a 
Környezetvédelmi Főigazgatóságnak 
közös erőfeszítéseket kell tennie az EU 
acéliparának megmentéséért és annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
gátló hatású intézkedésekkel (CSCF, 
későbbre ütemezés, a szükséges 
konszolidáció akadályozása stb.) való 
ütközés, ami az acélbehozatal és az 
általános szén-dioxid-kibocsátás 
növekedéséhez vezetett;

Or. en

Módosítás 57
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az európai támogatások 4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
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jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás
szempontjából az ágazat átalakulási
folyamatában; kéri ezek fenntartását és
felhasználásuk ellenőrzését;

hogy mérjék fel a foglalkoztatás terén a 
jövőben várható fejleményeket az 
acélágazatban mind az egész EU, mind 
pedig az egyes tagállamok 
vonatkozásában, valamint támogassák a 
tagállamokat és a szociális partnereket az 
ágazaton belüli és a leépítések miatt 
fenyegetett munkavállalók tovább- és 
átképzésére, mobilitására és az ágazaton 
belüli áthelyezésére vonatkozó megfelelő 
tervek kidolgozásában;  hangsúlyozza a 
képzés és a foglalkoztatás uniós és 
tagállami támogatásának jelentőségét az 
ágazat átalakulási folyamataiban; kéri az 
ilyen támogatás fenntartását és
felhasználásának ellenőrzését;

Or. en

Módosítás 58
Philippe Boulland

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás 
szempontjából az ágazat átalakulási 
folyamatában; kéri ezek fenntartását és 
felhasználásuk ellenőrzését;

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét abban, hogy helytállhassanak
a versenyben harmadik országokkal 
szemben, valamint a képzés és a 
foglalkoztatás szempontjából az ágazat 
átalakulási folyamatában; kéri ezek 
fenntartását és felhasználásuk ellenőrzését;

Or. fr

Módosítás 59
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás
szempontjából az ágazat átalakulási 
folyamatában; kéri ezek fenntartását és
felhasználásuk ellenőrzését;

4. hangsúlyozza a készségek iránti kereslet 
előrejelzését és a munkavállalók 
készségszintjeinek a szükségletekhez való 
igazítását célzó továbbképzésnek, valamint 
a foglalkoztatás uniós támogatásának a 
jelentőségét az ágazat átalakulási 
folyamatában; kéri az ilyen támogatás
fenntartását és felhasználásának
ellenőrzését;

Or. en

Módosítás 60
Phil Bennion

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás
szempontjából az ágazat átalakulási 
folyamatában; kéri ezek fenntartását és 
felhasználásuk ellenőrzését;

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és az átadható 
készségek szempontjából az ágazat 
átalakulási folyamatában; kéri ezek 
fenntartását és felhasználásuk ellenőrzését;

Or. en

Módosítás 61
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás 
szempontjából az ágazat átalakulási 
folyamatában; kéri ezek fenntartását és 
felhasználásuk ellenőrzését;

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás 
szempontjából az ágazat átalakulási 
folyamatában, valamint a szaktudás és a 
szakmai hozzáértés fenntartása és 



AM\1006620HU.doc 35/42 PE521.686v01-00

HU

továbbfejlesztése terén; kéri ezek 
fenntartását és felhasználásuk ellenőrzését;

Or. fr

Módosítás 62
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás 
szempontjából az ágazat átalakulási 
folyamatában; kéri ezek fenntartását és 
felhasználásuk ellenőrzését;

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás 
szempontjából az ágazat átalakulási 
folyamatában; kéri az ilyen támogatások
fenntartását és felhasználásuk ellenőrzését;
a változás tervezésének és igazgatásának 
javítását a kereskedelem előmozdítása, a 
készségek frissítése és az átképzés 
pártfogása révén; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy mindmáig nem születtek 
rendszerszintű megoldások a 
generációváltásra, a készségek jövőbeli 
kínálatának zavaraira, valamint a 
szaktudás és a hozzáértés hiányosságaira, 
és hangsúlyozza, hogy a jövő 
szempontjából a munkaerő megtartása és 
a készségek fenntartása létfontosságú; 

Or. en

Módosítás 63
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás 
szempontjából az ágazat átalakulási 

4. hangsúlyozza az európai támogatások 
jelentőségét a képzés és a foglalkoztatás 
szempontjából az ágazat átalakulási 
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folyamatában; kéri ezek fenntartását és 
felhasználásuk ellenőrzését;

folyamatában; kéri ezek fenntartását és 
felhasználásuk ellenőrzését; hangsúlyozza 
az át- és továbbképzés, valamint a duális 
szakképzési rendszer fenntartható előnyeit 
a szakemberek képesítése és végzettsége 
szempontjából az acéliparban;

Or. de

Módosítás 64
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy a kevésbé forrásigényes 
gazdaságra történő átállás 
szükségességére tekintettel használják fel 
az Európai Szociális Alapot a 
munkavállalók tovább- és átképzésére és 
az egész életen át tartó tanulás javítására, 
kielégítve a készségek iránti keresletet és a 
készségeket munkaerő-piaci igényekhez 
igazítva, valamint felkészülve az 
acéliparban bekövetkező változásokra;

Or. en

Módosítás 65
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kéri a tagállamokat, hogy gyárak 
bezárása vagy jelentős leépítések esetén 
rövid távú intézkedésként teljes mértékben 
éljenek az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA) kínálta 
lehetőségekkel; megismétli véleményét, 
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hogy az EGAA-intézkedések 
kialakításának összhangban kell állnia az 
erőforrás-hatékony és környezeti 
szempontból fenntartható gazdaság 
célkitűzésével;

Or. en

Módosítás 66
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. szükségesnek tartja a fémhulladék 
kezelésének kiemelését a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
általános szabályok alól, valamint a 
bürokrácia csökkentését a fémhulladékkal 
folytatott kereskedelem tekintetében; 

Or. en

Módosítás 67
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. üdvözli a Bizottság javaslatát, amely 
szerint a kohászatban használt kokszot 
vegyék fel a kritikus nyersanyagok 
jegyzékébe, és megjegyzi, hogy az európai 
termelés szempontjából ugyancsak 
kritikus a rozsdamentes acélhoz, a 
krómhoz, az acélhulladékhoz és bizonyos 
egyéb anyagokhoz való hozzáférés;

Or. en
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Módosítás 68
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. szükségesnek tartja a kohászatban 
használt koksz elkülönítését a fosszilis 
tüzelőanyagoktól és így az EU kibocsátás-
kereskedelmi rendszerétől, mert a koksz 
jelenleg nem helyettesíthető más 
tüzelőanyagokkal;

Or. en

Módosítás 69
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai stratégia 
meghatározása, illetve a nyugdíjakról 
szóló tájékoztató kiadványok kidolgozása 
során vegyék figyelembe az acélipari 
szakmák nehézségét.

5. kéri, hogy az acéliparban vegyék 
figyelembe a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai
stratégiát, a nyugdíjakra vonatkozó 
politikai dokumentumokat és a dolgozók 
számára juttatandó egyéb szociális 
kedvezményeket;

Or. en

Módosítás 70
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai stratégia 
meghatározása, illetve a nyugdíjakról 
szóló tájékoztató kiadványok kidolgozása 
során vegyék figyelembe az acélipari 
szakmák nehézségét.

5. kéri, hogy a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai
stratégiában vegyék figyelembe az
acéliparban végzett munka megterhelő 
jellegét.

Or. en

Módosítás 71
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai stratégia 
meghatározása, illetve a nyugdíjakról szóló 
tájékoztató kiadványok kidolgozása során 
vegyék figyelembe az acélipari szakmák 
nehézségét.

5. kéri, hogy a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai stratégia 
meghatározása, illetve a nyugdíjakról szóló 
tájékoztató kiadványok kidolgozása során 
vegyék figyelembe, hogy az acéliparban a 
munkavállalók és az alvállalkozók nehéz 
munkát végeznek, és stressznek vannak 
kitéve;

Or. fr

Módosítás 72
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. kéri, hogy a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai stratégia 
meghatározása, illetve a nyugdíjakról szóló 
tájékoztató kiadványok kidolgozása során 
vegyék figyelembe az acélipari szakmák 

5. kéri, hogy a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó új európai stratégia 
meghatározása, illetve a nyugdíjakról szóló 
tájékoztató kiadványok kidolgozása során 
vegyék figyelembe az acélipari szakmák 



PE521.686v01-00 40/42 AM\1006620HU.doc

HU

nehézségét. nehézségét; hangsúlyozza, hogy az 
acélágazatban dolgozók a munkavégzés 
során jobban ki vannak téve a túlterhelés, 
a fizikai és az egészségügyi károsodás 
kockázatainak, mint a 28 tagú EU 
munkavállalói általában;

Or. en

Módosítás 73
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja 
meg, megfelel-e az európai 
versenyjognak, ha egy világméretű 
pénzügyi csoport, amely egy kohászati 
létesítmény bezárása mellett döntött, nem 
hajlandó átengedni e létesítményt egy 
másik, potenciális átvevő csoportnak, 
illetve ideiglenes állami működtetés 
céljából közintézménynek;

Or. fr

Módosítás 74
Thomas Händel

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólít minden érintett szereplőt, 
törekedjen arra, hogy az acélipari 
munkaadók vállaljanak kötelezettséget 
egy tartalékalap létrehozására; ebből 
finanszíroznák azokat az intézkedéseket, 
amelyek enyhítik az ágazati szerkezeti 
átalakítások munkavállalókat érintő 
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következményeit; a hatékony 
intézkedéseknek – ilyen például a 
továbbképzés és/vagy átképzés, munka- és 
egészségvédelem, valamint 
(egészségkárosodás esetén) a korai 
nyugdíjba vonulás – ennek során 
elsőbbséget kell élvezniük; a végkielégítést 
csak „végső eszközként” szabad 
alkalmazni;

Or. de

Módosítás 75
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi 
kapcsolatok keretében az Unió feladata 
megvédeni az uniós kohászati ipar 
érdekeit, mind a kereskedelmi 
megállapodások feltételeinek 
kialakításakor vagy a harmadik országbeli 
vállalatok uniós közbeszerzésekhez való 
hozzáférésére vonatkozó jogszabályok 
megalkotásakor, mind pedig a harmadik 
országbeli vállalatok tisztességtelen 
versenye elleni védekezésre szolgáló 
eszközök alkalmazásakor, amire azonban 
egyelőre sajnos még túlságosan kevés a 
példa;

Or. fr

Módosítás 76
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5d. javasolja, hogy a Bizottság és a 
tagállamok fogadjanak el egy olyan 
európai iparpolitika létrejöttéhez 
szükséges intézkedéseket, amelyet nem 
gyengít a tagállamok között jelenleg 
tapasztalható versengés; javasolja e célból 
a nemzeti szociális normák felfelé 
irányuló konvergenciáját és az adók 
harmonizációját;

Or. fr

Módosítás 77
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. kéri a tagállamokat, hogy a 
Szerződések esetleges módosítása esetében 
hozzanak létre a közös agrárpolitika 
törekvéseihez és eszközeihez fogható 
közös iparpolitikát, azaz végezzenek 
valódi, transznacionális egyeztetést a világ 
más nagy kereskedelmi övezeteire 
jellemző közös stratégia, a jelentős 
pénzügyi és piacszabályozási eszközök –
például a monetáris eszköz vagy az állami 
támogatásokra irányadó és a mi 
iparágainkhoz igazított, ugyanakkor a 
nemzetközi jog keretein belül maradó 
szabályok – tekintetében;

Or. fr


