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Amendement 1
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de studie van Eurofound naar de 
representativiteit van de Europese 
socialepartnerorganisaties:
Staalindustrie1;
__________________
1 Eurofound (2009), Studie van 
Eurofound naar de representativiteit van 
de Europese socialepartnerorganisaties:
Staalindustrie, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf

Or. en

Amendement 2
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat de huidige crisis 
heeft geresulteerd in een wereldwijde 
overproductie van staal, maar dat het 
gebruik van staal en andere basismetalen 
in 2050 naar verwachting twee tot drie 
keer zo hoog zal liggen als nu, en dat de 
Europese industrie de komende jaren deze 
"doodsvallei" moet zien te overleven, 
moet investeren en haar 
concurrentiekracht moet vergroten;

Or. en
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Amendement 3
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat als gevolg van de 
onophoudelijke herstructureringen in de 
staalsector, die deels verband houden met 
een bedrijfsbeheer dat vooral op winstbejag 
is gericht ten koste van de investeringen en 
salarissen, het aantal banen is teruggelopen 
van 1 miljoen in 1970 tot 369 000 in 2012 
en hele werkgelegenheidscentra zijn 
vernietigd;

A. overwegende dat als gevolg van de 
onophoudelijke herstructureringen in de 
staalsector, die deels verband houden met 
een bedrijfsbeheer dat vooral op winstbejag 
is gericht ten koste van de investeringen en 
salarissen, het aantal banen is teruggelopen 
van 1 miljoen in 1970 tot 369 000 in 2012,
met negatieve gevolgen voor 
werkgelegenheidscentra, en dat de 
staalindustrie tijdens de huidige 
economische crisis sinds 2008 permanent 
of tijdelijk productiecapaciteit heeft 
geschrapt, waardoor meer dan 60 000 
banen verloren zijn gegaan, en 
overwegende dat dit snoeien in de 
productie nog steeds in hoog tempo 
doorgaat, terwijl de EU in de praktijk 
haar productiecapaciteit exporteert en 
steeds meer staal importeert;

Or. en

Amendement 4
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat als gevolg van de 
onophoudelijke herstructureringen in de 
staalsector, die deels verband houden met 
een bedrijfsbeheer dat vooral op 
winstbejag is gericht ten koste van de 
investeringen en salarissen, het aantal 
banen is teruggelopen van 1 miljoen in 
1970 tot 369 000 in 2012 en hele

A. overwegende dat de herstructureringen 
in de staalsector, ten gevolge van de 
economische crisis en een dalende vraag 
wegens een sterke concurrentie van 
opkomende landen op wereldniveau, ertoe 
hebben geleid dat het aantal banen is 
teruggelopen van 1 miljoen in 1970 tot 
369 000 in 2012 en 
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werkgelegenheidscentra zijn vernietigd; werkgelegenheidscentra hiervan de 
nadelen ondervinden;

Or. fr

Amendement 5
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat als gevolg van de 
onophoudelijke herstructureringen in de 
staalsector, die deels verband houden met 
een bedrijfsbeheer dat vooral op 
winstbejag is gericht ten koste van de 
investeringen en salarissen, het aantal 
banen is teruggelopen van 1 miljoen in 
1970 tot 369 000 in 2012 en hele 
werkgelegenheidscentra zijn vernietigd;

A. overwegende dat als gevolg van de 
herstructureringen in de staalsector, onder 
meer vanwege de economische crisis en 
het toegenomen aanbod van staal uit 
derde landen, het aantal banen is 
teruggelopen van 1 miljoen in 1970 tot 
369 000 in 2012 en hele 
werkgelegenheidscentra zijn vernietigd;

Or. en

Amendement 6
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat als gevolg van de 
onophoudelijke herstructureringen in de 
staalsector, die deels verband houden met 
een bedrijfsbeheer dat vooral op winstbejag 
is gericht ten koste van de investeringen en 
salarissen, het aantal banen is teruggelopen 
van 1 miljoen in 1970 tot 369 000 in 2012 
en hele werkgelegenheidscentra zijn 
vernietigd;

A. overwegende dat de onophoudelijke 
herstructureringen in de staalsector, die 
deels verband houden met een 
bedrijfsbeheer dat vooral op winstbejag is 
gericht ten koste van de investeringen en 
salarissen, hebben geleid tot de massale 
sluiting van industriële bedrijven 
waardoor het aantal banen is teruggelopen 
van 1 miljoen in 1970 tot 369 000 in 2012 
en hele werkgelegenheidscentra zijn 
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vernietigd;

Or. fr

Amendement 7
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende bovendien het 
structurerende karakter van de 
staalproductiefaciliteiten voor de lokale 
economie en de belangrijke gevolgen van 
elke herstructurering van deze faciliteiten 
voor het lokale economische weefsel;

Or. fr

Amendement 8
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de staalindustrie 
grondstoffen levert aan hele takken van 
de Europese industrie waardoor ze 
gevoeliger is voor 
conjunctuurbewegingen, bijvoorbeeld een 
vertraging van de conjunctuur leidt tot 
overcapaciteit van de productie die maar 
al te vaak wordt aangewend om 
herstructureringen te rechtvaardigen; 
overwegende dat de staalindustrie door 
haar toeleveringspositie een strategische 
industrie kan zijn met het oog op de 
ambitie van de Commissie om een 
herindustrialisatie te verwezenlijken 
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waardoor het aandeel van de industrie 
tegen 2020 20% van het bbp van de 
Europese Unie uitmaakt;

Or. fr

Amendement 9
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de 
staalindustrie, en met name de productie 
van speciaal staal, een volledig 
gemondialiseerde sector is en Europa te 
maken heeft met sterke concurrentie uit 
derde landen, terwijl de productiekosten 
in de EU hoger zijn als gevolg van
eenzijdige lastenverzwaringen in de EU in 
het kader van energie- en klimaatbeleid, 
hetgeen heeft geleid tot een situatie 
waarin de gasprijzen in de EU drie tot vier 
keer zo hoog zijn als in de VS en de 
elektriciteitsprijzen twee keer zo hoog zijn 
als in de VS;

Or. en

Amendement 10
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. wijst op het enorme en 
onherstelbare verlies aan kennis en 
ervaring van afzonderlijke werknemers 
dat dreigt door de geplande sluitingen en 
ontslagen en op het verlies aan kennis en 
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ervaring van een volledige sector die in de 
loop van honderden jaren in Europa is 
opgebouwd;

Or. de

Amendement 11
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat het toekomstige 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheidspotentieel van de 
Europese staalindustrie afhangt van haar 
vermogen om efficiënter te worden en de 
productie in sterkere mate op recycling te 
baseren;

Or. en

Amendement 12
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat de 
arbeidsverhoudingen in de staalindustrie, 
vergeleken met andere sectoren, worden 
gekenmerkt door een hoge 
organisatiegraad; overwegende dat dit tot 
uiting komt in een hoog percentage 
werknemers dat lid is van een vakbond, 
een sterke aanwezigheid en grote 
dichtheid van werkgeversorganisaties en 
een zeer groot aantal werknemers dat 
onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt; overwegende 
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dat dit wordt weerspiegeld op Europees 
niveau, waar de staalindustrie een 
voortrekkersrol heeft gespeeld bij de 
ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen 
en de relaties tussen sociale partners1;
__________________
1 Eurofound (2009) studie van Eurofound 
naar de representativiteit van de Europese 
socialepartnerorganisaties:
Staalindustrie, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf

Or. en

Amendement 13
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. overwegende dat de OESO tegen 
2025 een toename van de mondiale vraag 
naar staal van 1,5 naar 2,3 miljard ton 
verwacht, wat de staalindustrie solide 
toekomstperspectieven biedt; overwegende 
dat de Europese Unie over vaardigheden, 
knowhow, infrastructuur en industriële 
installaties van wereldklasse beschikt die 
ze aan de toekomstige vraag moet 
aanpassen in plaats van ze te laten 
inkrimpen of helemaal te laten verdwijnen 
ten bate van een rentabiliteit op korte 
termijn of van de opening van andere 
hypothetische markten;

Or. fr

Amendement 14
Sari Essayah
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Ontwerpadvies
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A nonies. overwegende dat in het ETS, 
volgens Eurofer, de productbenchmarks 
voor vloeibaar ruwijzer en cokes ongeveer 
10% onder het beste prestatieniveau zijn 
vastgesteld en de transsectorale 
correctiefactor de kosteloze toewijzing in 
2020 met 17,5% zal beperken, wat bij 
elkaar opgeteld resulteert in een 
gemiddeld tekort van 21,6% over de jaren 
2013-2020 voor zelfs de meest efficiënte 
installatie in de EU; overwegende voorts 
dat de huidige richtlijn de kosteloze 
toewijzing van 25% van de benchmarks 
lineair afbouwt tot 0% in 2027, en 
overwegende dat het realistisch potentieel 
voor vermindering van de CO2-emissies 
tot 2050 slechts 15% bedraagt;

Or. en

Amendement 15
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A decies. wijst erop dat sluitingen en/of 
ontslagen in de staalindustrie vaak vele 
werknemers treffen; wijst er verder op dat 
dit vaak leidt tot verdere ontslagen in het 
ruimere verband van 
toeleveringsbedrijven en andere 
ondernemingen; wijst er ten slotte op dat 
dit in het verleden ernstige gevolgen heeft 
gehad voor de economie in hele regio's en 
dat daarom een duurzaam 
werkgelegenheidsbeleid ook als 
investering in het regionale 
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structuurbeleid gezien moet worden;

Or. de

Amendement 16
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A undecies. overwegende dat de 
staalindustrie in de EU afhankelijk is van 
de invoer van grondstoffen, terwijl 
wereldwijd 40% van de industriële 
grondstoffen aan uitvoerrestricties is 
gebonden, en Europa grote hoeveelheden 
staalschroot uitvoert terwijl veel landen de 
uitvoer beperken;

Or. en

Amendement 17
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Overweging A duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A duodecies. overwegende dat Eurofound 
in 2013 het verslag getiteld "Industrial 
relations practices related to psychosocial 
constraints at work in the steel sector"1 

heeft gepubliceerd;
__________________
1 Verslag van Eurofound (2013) over 
praktijken op het gebied van sociaal 
overleg met betrekking tot psychosociale 
beperkingen op het werk in de staalsector.

Or. en
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Amendement 18
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Overweging A terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A terdecies. overwegende dat Eurofound 
in 2014 het verslag getiteld "Role of social 
dialogue in industrial policies"1 zal 
publiceren;
__________________
1 Nog te publiceren verslag van 
Eurofound (2013) over praktijken op het 
gebied van sociaal overleg met betrekking 
tot psychosociale beperkingen op het werk 
in de staalsector.

Or. en

Amendement 19
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Overweging A quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quaterdecies. overwegende dat 
Eurofound in 2014 het verslag getiteld 
"Working conditions and job quality in 
manufacturing: sectoral information 
sheet from the 5th European Working 
Conditions Survey"1 zal publiceren;
__________________
1 Eurofound working conditions and job 
quality in manufacturing: sectoral 
information sheet from the 5th European 
Working Conditions Survey, dat ook de 
staalsector omvat, januari 2014.
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Or. en

Amendement 20
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 
van de Europese Unie, waaronder het 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid;

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een algemene en vrijwillige strategie die 
het handels-, energie-, milieu-, 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid 
bestrijkt en die stoelt op de financiële 
instrumenten van de Europese Unie
teneinde opnieuw in de sector te
investeren en de strijd aan te binden met 
het tekort aan opleidingen, met de 
dumpingpraktijken binnen en buiten 
Europa, en met de prijsstijging en 
prijsschommelingen voor grondstoffen en 
energie;

Or. fr

Amendement 21
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 
van de Europese Unie, waaronder het 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid;

1. is ingenomen met het actieplan en de 
voorstellen die daarin zijn vervat en is 
ervan overtuigd dat de onderliggende 
oorzaken van de afnemende 
werkgelegenheid moeten worden 
aangepakt, maar is bezorgd over het 
gebrek aan ambitie en concrete 
maatregelen in het Europese actieplan 
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voor de staalsector; dringt met klem aan op 
de opstelling van een strategie die stoelt op 
alle instrumenten van de Europese Unie, 
waaronder het werkgelegenheids- en 
opleidingsbeleid, en een precies 
stappenplan met precieze tijdschema's 
voor de tenuitvoerlegging van het 
actieplan;

Or. en

Amendement 22
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 
van de Europese Unie, waaronder het 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid;

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die volledig consistent is met 
de overgang van de Unie naar een 
hulpbronnenefficiënte, circulaire en 
klimaatvriendelijke economie en die stoelt 
op alle instrumenten van de Europese Unie, 
waaronder het werkgelegenheids- en 
opleidingsbeleid;

Or. en

Amendement 23
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle financieel 
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van de Europese Unie, waaronder het 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid;

versterkte instrumenten van de Europese 
Unie, waaronder het werkgelegenheids- en 
opleidingsbeleid, alsook onderzoek en 
ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 24
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 
van de Europese Unie, waaronder het 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid;

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 
van de Europese Unie, waaronder de 
beleidsinstrumenten op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding, energie-
efficiëntie en innovatie;

Or. en

Amendement 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 
van de Europese Unie, waaronder het 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid;

1. is bezorgd over het gebrek aan ambitie 
in het Europese actieplan voor de 
staalsector; dringt aan op de opstelling van 
een strategie die stoelt op alle instrumenten 
van de Europese Unie, waaronder het 
werkgelegenheids- en opleidingsbeleid; 
benadrukt dat daarbij tijdig en uitgebreid 
overleg gepleegd moet worden met de 
sociale partners op alle niveaus;
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Or. de

Amendement 26
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verlangt dat er meer inspanningen 
worden geleverd om de EU 2020-
doelstellingen op het gebied van slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken door het bevorderen van 
een sterkere Europese staalindustrie;
benadrukt in dit verband dat het 
belangrijk is om een sterke industriële 
basis in Europa in stand te houden; wijst 
erop dat onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie steeds belangrijker worden, met 
name vanwege de noodzaak om minder 
hulpbronintensieve productiemethoden te 
ontwikkelen die het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven niet schaden en de 
werkgelegenheid bevorderen;

Or. en

Amendement 27
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. raadt de lidstaten tevens aan in 
mensen te investeren en de voorwaarden 
voor de uitoefening van het recht op 
opleiding en scholing te verbeteren, door 
doorstroming tussen de verschillende 
onderwijssystemen toe te staan, niet alleen 
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om te anticiperen en in te spelen op de 
behoefte van een op nieuwe technologie 
en groene en energiearme economie 
gebaseerde staalindustrie aan 
gekwalificeerde arbeidskrachten, maar 
ook om de hele productieketen te 
versterken, met inbegrip van de 
staalbedrijven die noodzakelijk zijn voor 
de ontwikkeling van de 
hightechbedrijven;

Or. fr

Amendement 28
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat gezonde 
economische groei een voorafgaande 
voorwaarde is voor een stijgende vraag 
naar staal, maar ook dat grote 
infrastructuurprojecten zouden kunnen 
bijdragen aan het stimuleren van de vraag 
en de werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 29
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt dat staalarbeiders 
aanzienlijk vaker dan andere werknemers 
in de producerende industrie over te 
weinig vaardigheden beschikken om hun 
huidige taken naar behoren te kunnen 
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vervullen; vraagt om aanzienlijke 
investeringen in opleiding en training om 
de gebrekkige aansluiting van de 
vaardigheden van werknemers op de 
behoeften in de staalsector aan te pakken 
en het concurrentievermogen en de 
toekomstige levensvatbaarheid van de 
sector veilig te stellen;

Or. en

Amendement 30
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. is ingenomen met de twee EU-
beleidsinstrumenten waarbij de sociale 
partners zijn betrokken, te weten de 
comités voor de Europese sociale dialoog 
en de Groep op hoog niveau voor de 
staalindustrie, omdat deze een positieve 
bijdrage leveren aan het industriebeleid in 
deze sector, en steunt de voortzetting van 
de Groep op hoog niveau;

Or. en

Amendement 31
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt om een herziening van de 
regels inzake staatssteun waardoor 
productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding worden 
bevorderd, de deelname van de 

2. verzoekt om de bevordering van 
productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding, maar is het 
eens met het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité (CESE 



AM\1006620NL.doc 19/43 PE521.686v01-00

NL

werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis;

1431/2004) dat "de ervaringen uit het 
verleden met de herstructurering van de 
Europese staalindustrie laten zien dat 
staatssteun aan bedrijven een 
tweesnijdend zwaard is: de steun komt 
alleen ten goede aan specifieke bedrijven 
en leidt tot een suboptimale allocatie, 
aangezien oneconomische 
productiecapaciteit op de middellange 
termijn in stand wordt gehouden", reden 
waarom eventuele steun moet worden 
beperkt tot het verlichten van sociale 
problemen, ondersteuning van O&O ten 
behoeve van innovatieve staalproducten 
en productieprocessen en het wegnemen 
van eenzijdige lasten voor bedrijven in de 
EU die concurrenten buiten de EU niet 
hoeven te dragen;

Or. en

Amendement 32
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt om een herziening van de 
regels inzake staatssteun waardoor 
productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding worden 
bevorderd, de deelname van de 
werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis;

2. verzoekt om een effectief gebruik van 
de bestaande regels inzake staatssteun 
waardoor productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding worden 
bevorderd, de deelname van de 
werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis; is 
ingenomen met de openbare raadpleging 
door de Commissie over dit onderwerp;

Or. en
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Amendement 33
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt om een herziening van de 
regels inzake staatssteun waardoor 
productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding worden 
bevorderd, de deelname van de 
werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis;

2. verzoekt om een herziening van de 
regels inzake staatssteun waardoor 
duurzame investeringen, werkgelegenheid 
en opleiding worden bevorderd, de 
deelname van de 
werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en investeringsbesluiten die 
tot duurzame werkgelegenheid van goede 
kwaliteit leiden worden beloond;

Or. en

Amendement 34
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt om een herziening van de 
regels inzake staatssteun waardoor 
productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding worden 
bevorderd, de deelname van de 
werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis;

2. verzoekt om een herziening van het 
mededingingsbeleid en de regels inzake 
staatssteun waardoor productieve 
investeringen, werkgelegenheid en 
opleiding worden bevorderd, de deelname 
van de werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis;

Or. fr

Amendement 35
Philippe Boulland
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt om een herziening van de 
regels inzake staatssteun waardoor 
productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding worden 
bevorderd, de deelname van de 
werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis;

2. verzoekt om een herziening van de 
regels inzake staatssteun ter bevordering 
van onderzoek en ontwikkeling, een leven 
lang leren en een lastenverlaging, 
waardoor productieve investeringen, 
werkgelegenheid en opleiding worden 
bevorderd, de deelname van de 
werknemersvertegenwoordigers aan 
management en besluitvorming wordt 
aangemoedigd en de mogelijkheid wordt 
geopend van een overname door de 
overheid in geval van een ernstige crisis;

Or. fr

Amendement 36
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt om een grotere 
betrokkenheid van de sociale partners op 
nationaal niveau bij het debat over de 
tenuitvoerlegging van het actieplan voor 
de staalindustrie in Europa;

Or. en

Amendement 37
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat de energieprijzen 
een grote impact hebben op het 
concurrentievermogen van Europese 
staalbedrijven; wijst er nogmaals op dat 
de Commissie heeft beloofd om de 
richtsnoeren voor de stelsels van 
staatssteun betreffende hernieuwbare 
energie te publiceren, evenals een 
adviesbrief om de concurrentie van 
elektriciteitscontracten op lange termijn te 
beoordelen, en om in onderzoek en 
innovatie op het vlak van technologieën 
voor energieproductie voor de 
staalindustrie te investeren;

Or. fr

Amendement 38
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat EU-middelen 
niet mogen worden gebruikt om 
bedrijfsactiviteiten of bepaalde installaties 
in stand te houden, aangezien dit de 
concurrentie tussen staalfabrikanten in de 
EU zou verstoren, maar alleen om de 
gevolgen van sluitingen of inkrimpingen 
voor de betrokken werknemers te 
verzachten en de jeugdwerkgelegenheid in 
de sector te bevorderen;

Or. en

Amendement 39
Frédéric Daerden
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. benadrukt dat een bindend 
internationaal akkoord over de 
klimaatverandering tussen zo veel 
mogelijk partijen de Europese 
staalbedrijven deels kan behoeden voor 
milieudumping; verzoekt de lidstaten om 
nauwgezet te bestuderen welke impact alle 
nationale maatregelen op het vlak van de 
aan energieverslindende industrieën 
gefactureerde energieprijs of inzake 
milieufiscaliteit op de Europese 
staalindustrie hebben;

Or. fr

Amendement 40
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus 
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de
werknemers en dat er aan de 
ondernemingsraden uitgebreide rechten 
en bevoegdheden worden toegekend;

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er op alle niveaus 
(EU, nationaal, lokaal, ondernemingen) 
meer wordt samengewerkt door 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers bij de tenuitvoerlegging van 
het actieplan;

Or. en

Amendement 41
Marije Cornelissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de 
werknemers en dat er aan de 
ondernemingsraden uitgebreide rechten 
en bevoegdheden worden toegekend;

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; benadrukt dat het 
bestaande kader voor het informeren en 
raadplegen van de werknemers en het 
toekennen van meer rechten en 
bevoegdheden aan de ondernemingsraden 
beter moet worden toegepast;

Or. en

Amendement 42
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus 
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de 
werknemers en dat er aan de 
ondernemingsraden uitgebreide rechten en 
bevoegdheden worden toegekend;

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus 
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de 
werknemers, en voor het anticiperen op 
mogelijke herstructureringen en dat er aan 
de ondernemingsraden en groepsraden
uitgebreide nieuwe rechten en 
bevoegdheden om op te treden worden 
toegekend;

Or. fr

Amendement 43
Frédéric Daerden
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus 
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de 
werknemers en dat er aan de 
ondernemingsraden uitgebreide rechten en 
bevoegdheden worden toegekend;

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus 
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de 
werknemers en dat er aan de 
ondernemingsraden uitgebreide rechten en 
bevoegdheden worden toegekend; is van 
mening dat aanvullende (formele en 
informele) structuren voor een sociale 
dialoog, zoals werkgroepen, stuurcomités, 
enz., een intensievere dialoog tussen 
werknemers en de werkgever zouden 
bevorderen;

Or. en

Amendement 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus 
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de 
werknemers en dat er aan de 
ondernemingsraden uitgebreide rechten en 
bevoegdheden worden toegekend;

3. is er voorstander van dat een permanente 
sociale dialoog met de 
werknemersvertegenwoordigers verplicht 
wordt gesteld; wenst dat er een ambitieus 
kader tot stand wordt gebracht voor het 
informeren en raadplegen van de 
werknemers en dat er aan de 
ondernemingsraden uitgebreide rechten en 
bevoegdheden worden toegekend; roept de 
Commissie op in navolging van 
initiatiefverslag 2012/2061 een 
wetsvoorstel voor werknemersparticipatie 
bij herstructureringen voor te leggen;

Or. de
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Amendement 45
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak van 
langetermijnstrategieën die 
ondernemingen en werknemers in staat 
stellen om zich aan te passen aan 
structurele hervormingen en om 
tegelijkertijd te anticiperen op 
verandering en de sociale gevolgen 
daarvan te beperken; dringt andermaal 
aan op een rechtshandeling inzake 
informatie en raadpleging van 
werknemers en inzake het anticiperen op 
en het beheer van herstructurering; hecht 
bijzonder belang aan 
langetermijnplanning ten aanzien van 
herstructurering, die in geval van 
veranderingen in de arbeidsbehoeften een 
geleidelijke overgang waarborgt;
onderstreept dat het vaardigheidsniveau 
van dien aard moet zijn dat banen worden 
veiliggesteld en dat de overgang naar 
nieuwe productievormen en 
bedrijfsmodellen waar nodig mogelijk is;

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. vraagt eveneens om een facultatief 
rechtskader voor transnationale 
bedrijfsovereenkomsten tussen 
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internationale vakbondsorganisaties en 
ondernemingen;

Or. de

Amendement 47
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. vraagt om een facultatief 
rechtskader voor Europese transnationale 
bedrijfsovereenkomsten zoals bedoeld in 
de resolutie van het Europees Parlement 
van 12 september 2013 voor 
grensoverschrijdende collectieve 
onderhandelingen en transnationale 
sociale dialoog (P7_TA-
PROV(2013)0386); wijst in dit verband op 
het belang van de autonomie van de 
sociale partners en de bijzondere rol van 
de Europese ondernemingsraden;

Or. de

Amendement 48
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. wenst dat de resolutie van het 
Europees Parlement inzake informatie 
voor en raadpleging van werknemers, 
anticipatie en beheer van herstructurering 
(P7_TA-PROV(2013)0005), en zijn 
resolutie over grensoverschrijdende 
collectieve overeenkomsten en sociale 
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dialoog (P7_TA-PROV(2013)0386) zo 
snel mogelijk omgezet worden zodat de 
hervorming van deze sector niet ten koste 
van de werknemers gaat;

Or. de

Amendement 49
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. benadrukt dat de Commissie 
concretere en meer gedetailleerde actie 
moet ondernemen tegen het weglekken 
van CO2, dat de doelstellingen van het 
klimaat- en energiebeleid voor 2030 
technisch en economisch haalbaar 
moeten zijn voor EU-industrieën en dat de 
best presterende ondernemingen niet 
mogen worden geconfronteerd met directe 
of indirecte aanvullende kosten als gevolg 
van het klimaatbeleid; benadrukt voorts 
dat de bepalingen inzake het weglekken 
van CO2 moeten voorzien in een kosteloze 
toewijzing van 100% van technisch 
haalbare benchmarks zonder 
verminderingsfactor voor sectoren met 
CO2-weglekrisico, zodat een situatie wordt 
vermeden dat, volgens de gegevens van 
Eurofer, de staalindustrie van de EU 
tegen 2020 over slechts 62% van de 
benodigde emissierechten beschikt;

Or. en

Amendement 50
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 septies. raad de metaalbewerkingssector 
aan om te streven naar 
grensoverschrijdende coördinatie van 
collectieve onderhandelingen, en roept de 
sociale partners in de staalsector op om 
optimaal gebruik te maken van een 
transnationale dialoog om de neerwaartse 
druk op de lonen en 
arbeidsomstandigheden tegen te gaan;

Or. en

Amendement 51
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 octies. benadrukt dat, om de sociale 
dialoog over psychosociale beperkingen 
op het werk in de Europese staalsector 
verder te versterken, bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de specifieke 
kenmerken van arbeidsomstandigheden, 
om sectorspecifieke oorzaken vast te 
stellen – zoals, bijvoorbeeld, de zwaarte 
van het werk in de staalproductie, de 
kenmerken van de in de staalsector 
werkzame beroepsbevolking (veel 
mannen, hoge gemiddelde leeftijd), 
milieuzorgen, de verspreiding van 
technische innovaties en de substantiële 
herstructurering van de Europese 
staalindustrie – en om de gevolgen 
daarvan op de werkvloer te volgen, 
waardoor deze sectorale dialoog kan 
worden versterkt en er beter kan worden 
nagedacht over preventie; benadrukt 
voorts dat alle belangrijke spelers op het 
gebied van preventie (op Europees, 
nationaal en lokaal niveau), waaronder 
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het management van bedrijven, 
gezondheids- en veiligheidsdiensten, 
vertegenwoordigers van werknemers, 
enz.) psychosociale beperkingen op het 
werk kunnen voorkomen op alle 
preventieniveaus, en dat ze deze twee 
kanten van dezelfde medaille, d.w.z. 
gezondheid en presteren, kunnen blijven 
verbeteren;

Or. en

Amendement 52
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 nonies. merkt op dat de energieprijzen 
in de EU de afgelopen jaren scherp zijn 
gestegen, wat heeft geleid tot een 
aanzienlijke vermindering van het 
concurrentievermogen van de EU-
industrie op het mondiale speelveld; 
schaart zich achter de toezegging van de 
Commissie dat de inspanningen om de 
kloof tussen de energieprijzen en -kosten 
tussen de EU-industrie en haar 
belangrijkste concurrenten te 
verminderen zullen worden opgevoerd; is 
van mening dat de Commissie binnen 
twaalf maanden met concrete voorstellen 
ter zake moet komen;

Or. en

Amendement 53
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 decies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 decies. wenst dat bij alle beslissingen 
van het management de bestaande 
richtlijnen inzake de individuele en 
collectieve rechten van werknemers en 
hun vertegenwoordigers tijdig en volledig 
in acht genomen worden (Richtlijn 98/59 
inzake collectief ontslag, 2001/23 inzake 
overgang van ondernemingen, 2002/14 
betreffende een algemeen kader voor 
informatie en raadpleging, 2009/38 inzake 
Europese ondernemingsraden, 2001/86 
met betrekking tot de rol van werknemers 
in de SE) enz. en werknemers en hun 
vertegenwoordigers niet voor voldongen 
feiten gesteld worden;

Or. de

Amendement 54
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 undecies. merkt op dat het ETS 
voordelig is voor 
elektriciteitsproducenten, die de extra 
kosten kunnen doorberekenen in de 
elektriciteitsprijzen voor hun klanten, 
maar dat de staalsector, die in een 
mondiale markt opereert, de prijzen niet 
kan verhogen, waardoor 
werkgelegenheidsmogelijkheden worden 
geëxporteerd; acht de voorstellen van de 
Commissie voor het compenseren van de 
hogere elektriciteitsprijzen goedbedoeld, 
maar is van mening dat de compensatie, 
gelet op de financiële moeilijkheden 
waarmee de lidstaten te kampen hebben, 
op Europees niveau zou moeten worden 
gegeven, en wel uit een Europees fonds 



PE521.686v01-00 32/43 AM\1006620NL.doc

NL

dat door de Commissie wordt beheerd, 
indien het ETS wordt voortgezet;

Or. en

Amendement 55
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 duodecies. vraagt om maatregelen om 
oneerlijke handelspraktijken en 
inbreuken op WTO-regels aan te pakken, 
aangezien de wereldwijde overproductie 
van staal heeft geleid tot protectionisme, 
directe of indirecte staatssteun en 
dumping van staaloverschotten op de 
Europese markten;

Or. en

Amendement 56
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 terdecies. benadrukt dat alle afdelingen 
van de Commissie, waaronder het DG 
Concurrentie, het DG Klimaat en het DG 
Milieu, moeten samenwerken aan de 
redding van de Europese staalindustrie 
om conflicterende, contraproductieve 
maatregelen (het CSCF, uitgestelde
terbeschikkingstelling van middelen, 
verhinderen van noodzakelijke 
consolidatie, enz.), die tot hogere 
staalimporten en meer CO2-emissies 
wereldwijd leiden, te voorkomen;
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Or. en

Amendement 57
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de toekomstige 
werkgelegenheidsontwikkelingen in de 
staalsector voor de EU als geheel en voor 
de individuele lidstaten te beoordelen en 
de lidstaten en sociale partners aan te 
sporen om adequate plannen op te stellen 
voor de scholing, omscholing, mobiliteit 
en overplaatsing van werknemers binnen 
de sector en werknemers die mogelijk hun 
baan zullen verliezen; onderstreept het 
belang van de Europese en nationale 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

Or. en

Amendement 58
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor de ondersteuning van 
Europese industrieën in geval van 
concurrentie van derde landen en voor 
opleiding en werkgelegenheid in het kader 
van industriële veranderingsprocessen; 
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wenst dat deze subsidies blijven bestaan en 
dat er controle op de besteding ervan 
plaatsvindt;

Or. fr

Amendement 59
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding om te kunnen 
anticiperen op de vaardigheden van 
morgen, de vaardigheden van werknemers 
te verbeteren, ook door middel van een 
leven lang leren, en werkgelegenheid in 
het kader van industriële 
veranderingsprocessen te scheppen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

Or. en

Amendement 60
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en de verwerving 
van overdraagbare vaardigheden in het 
kader van industriële 
veranderingsprocessen; wenst dat deze 
subsidies blijven bestaan en dat er controle 
op de besteding ervan plaatsvindt;

Or. en



AM\1006620NL.doc 35/43 PE521.686v01-00

NL

Amendement 61
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen, evenals 
voor de instandhouding en ontwikkeling 
van vaardigheden en knowhow; wenst dat 
deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

Or. fr

Amendement 62
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt
om de planning en het beheer van 
verandering te verbeteren door de handel 
te bevorderen, vaardigheden verder te 
ontwikkelen en omscholing te 
ondersteunen; is bezorgd over het gebrek 
aan systematische oplossingen voor de 
generatiewisseling, die onder meer 
tekorten aan vaardigheden en het verlies 
aan knowhow en competenties met zich 
mee zal brengen, en benadrukt de 
noodzaak om de beroepsbevolking in de 
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sector en hun vaardigheden te behouden, 
omdat deze van cruciaal belang zijn voor 
de toekomst;

Or. en

Amendement 63
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt;

4. onderstreept het belang van de Europese 
subsidies voor opleiding en 
werkgelegenheid in het kader van 
industriële veranderingsprocessen; wenst 
dat deze subsidies blijven bestaan en dat er 
controle op de besteding ervan plaatsvindt; 
benadrukt de duurzame voordelen van 
onderwijs en opleiding en de duale 
beroepsopleiding voor de staalindustrie 
om werkkrachten bij te scholen en ter 
plaatse te houden;

Or. de

Amendement 64
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wenst dat het Europees Sociaal 
Fonds wordt gebruikt voor de om- en 
bijscholing van werknemers en de 
verbetering van het concept "een leven 
lang leren", om de vaardigheden van 
werknemers beter te laten aansluiten bij 
de behoeften en om te anticiperen op 
veranderingen in de staalindustrie, 
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rekening houdend met de noodzaak om 
over te gaan op een minder 
hulpbronnenintensieve economie;

Or. en

Amendement 65
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de lidstaten ten volle 
gebruik te maken van het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
(EGF) als kortetermijnmaatregel indien 
fabrieken gesloten of aanzienlijk 
ingekrompen worden; herhaalt zijn 
mening dat EFG-maatregelen zo moeten 
zijn ontworpen dat zij verenigbaar zijn 
met de overgang naar een 
grondstofefficiënte en ecologisch 
duurzame economie;

Or. en

Amendement 66
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. acht het noodzakelijk om het 
beheer van metaalschroot uit te sluiten 
van de algemene voorschriften voor 
afvalbeheer en om de bureaucratie in de 
metaalschroothandel te verminderen;

Or. en
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Amendement 67
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verwelkomt het voorstel om 
hoogovencokes op te nemen in de lijst van 
kritische grondstoffen en merkt op dat 
vanuit het oogpunt van de Europese 
productie van roestvrij staal de 
beschikbaarheid van nikkel en chroom, 
staalschroot en bepaalde andere stoffen 
ook kritisch is;

Or. en

Amendement 68
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. is van mening dat 
hoogovencokes moeten worden 
onderscheiden van fossiele brandstoffen 
en derhalve moeten worden uitgesloten 
van het ETS, omdat ze op dit moment niet 
kunnen worden vervangen door andere 
brandstoffen;

Or. en

Amendement 69
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. wenst dat bij de vaststelling van een
nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
alsook in de leidraden over pensioenen 
rekening wordt gehouden met de 
onzekerheid van de beroepen in de 
staalsector.

5. wenst dat rekening wordt gehouden met 
de nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk,
alsook met de leidraden over pensioenen 
en andere sociale uitkeringen voor 
werknemers in de staalsector.

Or. en

Amendement 70
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst dat bij de vaststelling van een 
nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
alsook in de leidraden over pensioenen 
rekening wordt gehouden met de 
onzekerheid van de beroepen in de 
staalsector.

5. wenst dat bij de vaststelling van een 
nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
rekening wordt gehouden met de 
onzekerheid van de beroepen in de 
staalsector.

Or. en

Amendement 71
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst dat bij de vaststelling van een 
nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
alsook in de leidraden over pensioenen 
rekening wordt gehouden met de 

5. wenst dat bij de vaststelling van een 
nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
alsook in de leidraden over pensioenen 
rekening wordt gehouden met de 
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onzekerheid van de beroepen in de 
staalsector.

onzekerheid en stress van de beroepen in 
de staalsector voor de werknemers en 
onderaannemers.

Or. fr

Amendement 72
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst dat bij de vaststelling van een 
nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
alsook in de leidraden over pensioenen 
rekening wordt gehouden met de 
onzekerheid van de beroepen in de 
staalsector.

5. wenst dat bij de vaststelling van een 
nieuwe Europese strategie voor de 
gezondheid en veiligheid op het werk 
alsook in de leidraden over pensioenen 
rekening wordt gehouden met de 
onzekerheid van de beroepen in de 
staalsector; onderstreept dat werknemers 
in de staalsector een hoger risico lopen op 
werkstress omdat ze zijn blootgesteld aan 
fysieke risico's en als gevolg van hun 
werkzaamheden eerder dan de gemiddelde 
werknemer in de EU-28 te kampen 
krijgen met gezondheidsproblemen.

Or. en

Amendement 73
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie te bepalen in 
hoeverre de weigering van een financiële 
groep van wereldwijde omvang om een 
staalbedrijf waarvoor deze groep heeft 
besloten het te sluiten, over te dragen aan 
een andere potentiële opkopende groep, of 
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aan een overheidsinstantie voor een 
tijdelijke publieke overname, in 
overeenstemming is met het Europese 
mededingingsrecht;

Or. fr

Amendement 74
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept alle betrokkenen op ervoor te 
ijveren dat werkgevers in de staalindustrie 
ertoe worden verplicht een steunfonds op 
te richten; daaruit moeten maatregelen 
gefinancierd worden die de effecten van 
de sectorhervorming voor de werknemers 
verlichten; doeltreffende maatregelen 
zoals na- en/of omscholing, maatregelen 
ter bescherming van de tewerkstelling en 
de gezondheid en vervroegd-
pensioenregelingen (omwille van de 
gezondheid) krijgen daarbij voorrang;
ontslagpremies bij ontslagen moeten het 
"laatste redmiddel" zijn;

Or. de

Amendement 75
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. onderstreept dat de Unie moet 
toezien op het belang van haar 
staalindustrie in het kader van haar 
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handelsbetrekkingen, zowel bij de 
totstandkoming van haar 
handelsovereenkomsten of haar 
wetgeving betreffende toegang tot haar 
aanbestedingsmarkt voor ondernemingen 
in derde landen als wat betreft de 
onvoldoende inzet van middelen ter 
bescherming tegen oneerlijke 
concurrentie door ondernemingen in 
derde landen;

Or. fr

Amendement 76
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan de nodige voorzieningen te 
treffen voor de totstandkoming van een 
Europees industrieel beleid dat niet 
verzwakt zou worden door de concurrentie 
tussen lidstaten zoals die momenteel 
bestaat; beveelt hiertoe een convergentie 
naar hogere nationale normen op sociaal 
gebied en een fiscale harmonisatie aan;

Or. fr

Amendement 77
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. dringt er bij de lidstaten op aan 
om in geval van mogelijke wijzigingen 
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van de Verdragen een Gemeenschappelijk 
Industrieel beleid op te stellen met 
vergelijkbare ambities en middelen als het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; dat 
wil zeggen een heus transnationaal 
overleg voor een gemeenschappelijke 
strategie, aanzienlijke financiële middelen 
en instrumenten voor marktregulering 
waarover de overige grote mondiale 
handelsgebieden beschikken, zoals het 
monetaire instrument of de regels 
betreffende staatssteun die zijn afgestemd 
op de behoeften van onze industrie, met 
eerbiediging van het internationale recht;

Or. fr


