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Poprawka 1
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając badanie Eurofound na 
temat reprezentatywnego statusu 
europejskich organizacji partnerów 
społecznych: przemysł stalowy1,
__________________
1 Eurofound (2009), Badanie na temat 
reprezentatywnego statusu europejskich 
organizacji partnerów społecznych: 
przemysł stalowy, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.

Or. en

Poprawka 2
Sari Essayah

Projekt opinii
Motyw –A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–A. mając na uwadze, że obecny kryzys 
spowodował światową nadprodukcję stali, 
ale w 2050 r. spodziewane wykorzystanie 
stali i innych podstawowych metali 
wzrośnie dwukrotnie lub trzykrotnie w 
stosunku do obecnego poziomu i 
europejski przemysł stalowy musi w 
najbliższych latach przeżyć to załamanie, 
inwestować i zwiększać swoją 
konkurencyjność;

Or. en
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Poprawka 3
Sari Essayah

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że nieustanna
restrukturyzacja sektora, wynikająca 
częściowo z zarządzania 
skoncentrowanego na zyskach i 
odbywająca się kosztem inwestycji i 
wynagrodzeń, przyczyniła się do redukcji 
zasobów kadrowych z miliona stanowisk w 
1970 r. na 369 000 w 2012 r., niszcząc całe 
lokalne rynki pracy;

A. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
sektora przyczyniła się do redukcji 
zasobów kadrowych z miliona stanowisk w 
1970 r. do 369 000 w 2012 r., negatywnie 
wpływając na całe lokalne rynki pracy, a w 
trakcie obecnego kryzysu gospodarczego 
trwającego od 2008 r. przemysł stalowy na 
stałe lub czasowo ograniczył zdolność 
produkcyjną, likwidując ponad 60 000 
miejsc pracy, i mając na uwadze, że to 
ograniczenie produkcji szybko postępuje, 
podczas gdy w praktyce UE eksportuje 
swoją zdolność produkcyjną i zwiększa 
przywóz;

Or. en

Poprawka 4
Philippe Boulland

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że nieustanna
restrukturyzacja sektora, wynikająca 
częściowo z zarządzania 
skoncentrowanego na zyskach i 
odbywająca się kosztem inwestycji i 
wynagrodzeń, przyczyniła się do redukcji 
zasobów kadrowych z miliona stanowisk w 
1970 r. na 369 000 w 2012 r., niszcząc 
całe lokalne rynki pracy;

A. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
sektora, wynikająca z kryzysu 
gospodarczego i spadku popytu wobec 
bardzo silnej światowej konkurencji 
krajów o gospodarkach wschodzących, 
przyczyniła się do redukcji zasobów 
kadrowych z miliona stanowisk w 1970 r. 
do 369 000 w 2012 r., na szkodę całych 
lokalnych rynków pracy;

Or. fr
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Poprawka 5
Phil Bennion

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że nieustanna
restrukturyzacja sektora, wynikająca 
częściowo z zarządzania 
skoncentrowanego na zyskach i
odbywająca się kosztem inwestycji i 
wynagrodzeń, przyczyniła się do redukcji 
zasobów kadrowych z miliona stanowisk w 
1970 r. na 369 000 w 2012 r., niszcząc całe 
lokalne rynki pracy;

A. mając na uwadze, że restrukturyzacja 
sektora, między innymi ze względu na
skutki kryzysu gospodarczego i
zwiększoną podaż stali z państw trzecich, 
przyczyniła się do redukcji zasobów 
kadrowych z miliona stanowisk w 1970 r. 
do 369 000 w 2012 r., niszcząc całe 
lokalne rynki pracy;

Or. en

Poprawka 6
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że nieustanna 
restrukturyzacja sektora, wynikająca 
częściowo z zarządzania 
skoncentrowanego na zyskach i 
odbywająca się kosztem inwestycji i 
wynagrodzeń, przyczyniła się do redukcji
zasobów kadrowych z miliona stanowisk w 
1970 r. na 369 000 w 2012 r., niszcząc całe 
lokalne rynki pracy;

A. mając na uwadze, że nieustanna 
restrukturyzacja sektora stalowego, 
wynikająca częściowo z zarządzania 
skoncentrowanego na zyskach i 
odbywająca się kosztem inwestycji i 
wynagrodzeń, przyczyniła się do 
masowego ograniczenia zdolności
przemysłowych, ograniczając zasoby 
kadrowe z miliona stanowisk w 1970 r. do
369 000 w 2012 r., niszcząc całe lokalne 
rynki pracy;

Or. fr

Poprawka 7
Frédéric Daerden
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Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając ponadto na uwadze 
strukturyzujący dla lokalnych gospodarek 
charakter zakładów produkcji stali oraz 
istotne konsekwencje każdej ich 
restrukturyzacji dla całej lokalnej tkanki 
gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 8
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że przemysł stalowy 
jest przemysłem dostarczającym surowce 
dla całych gałęzi przemysłu europejskiego, 
co czyni go przemysłem bardziej 
wrażliwym na zmiany koniunktury, której 
spowolnienie powoduje nadwyżki 
produkcyjne zbyt często uzasadniające 
restrukturyzację; mając na uwadze, że ta 
sytuacja powoduje, że przemysł ten jest 
strategiczny w przedstawionych przez 
Komisję planach reindustrializacji, 
których celem jest uzyskanie 20-
procentowego udziału przemysłu w PKB 
Unii Europejskiej do 2020 r.;

Or. fr

Poprawka 9
Sari Essayah
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Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że przemysł stalowy, 
w szczególności stali specjalnej, ma 
charakter w pełni globalny i Europa 
boryka się z silną konkurencją ze strony 
państw trzecich, podczas gdy koszty 
produkcji w UE są wyższe ze względu na 
jednostronne obciążenia kosztowe w UE 
spowodowane głównie przez politykę 
energetyczną i politykę przeciwdziałania 
zmianie klimatu UE, co prowadzi do 
sytuacji, w której ceny gazu w UE 
trzykrotnie lub czterokrotnie, a ceny 
energii elektrycznej dwukrotnie 
przekraczają ceny w USA;

Or. en

Poprawka 10
Thomas Händel

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że wskazuje się na 
ogromną i nieodwracalną utratę wiedzy i 
doświadczenia poszczególnych 
pracowników, grożącą na skutek 
planowanych likwidacji zakładów i 
zwolnień, a także na utratę wiedzy i 
doświadczenia całej branży tworzonej w 
Europie od stuleci;

Or. de

Poprawka 11
Marije Cornelissen
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Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że konkurencyjność 
i potencjał w zakresie zatrudniania
europejskiego przemysłu stalowego w 
przyszłości uzależnione są od jego 
zdolności do wprowadzenia większej 
wydajności i recyklingu;

Or. en

Poprawka 12
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że w porównaniu z 
innymi sektorami w przemyśle stalowym 
stosunki przemysłowe są w dużej mierze 
zorganizowane; mając na uwadze, że 
cecha ta uwidoczniła się z powodu 
wysokiego stopnia uzwiązkowienia, silnie 
zaznaczającej się obecności organizacji 
pracodawców, które są znacznie 
rozpowszechnione, oraz szerokiego 
zakresu rokowań zbiorowych; mając na 
uwadze, że widoczne jest to na szczeblu
europejskim, gdzie przemysł stalowy jest 
liderem w rozwijaniu stosunków z 
partnerami społecznymi1;
__________________
1 Eurofound (2009), Badanie na temat 
reprezentatywnego statusu europejskich 
organizacji partnerów społecznych: 
przemysł stalowy, 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.

Or. en
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Poprawka 13
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Motyw A g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ag. mając na uwadze, że OECD 
przewiduje zwiększenie światowego popytu 
na stal z 1,5 do 2,3 mld ton do 2025 r. i 
prognozy te dają przemysłowi stalowemu 
solidne perspektywy; mając na uwadze, że 
Unia Europejska posiada kompetencje, 
wiedzę fachową, infrastrukturę, 
pierwszorzędne instalacje przemysłowe, 
które należy dostosować do przyszłych 
potrzeb, a nie ograniczać lub porzucać,
zwracając uwagę na krótkoterminową 
rentowność lub na potrzeby otwarcia 
innych potencjalnych rynków;

Or. fr

Poprawka 14
Sari Essayah

Projekt opinii
Motyw A h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ah. mając na uwadze, że według Eurofer 
w ETS poziomy referencyjne dla ciekłego 
metalu i koksu ustalono na poziomie o 
około 10% niższym od najlepszego 
wyniku, międzysektorowy współczynnik
korygujący zmniejszył bezpłatny przydział 
o 17,5% w 2020 r., co oznacza przeciętny 
deficyt rzędu 21,6% w latach 2013–2020 
nawet dla najbardziej wydajnych 
instalacji w UE; mając ponadto na 
uwadze, że w obecnej dyrektywie
stopniowo ogranicza się bezpłatny 
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przydział z 25% poziomu referencyjnego 
liniowo do 0% w 2027 r. i rzeczywista 
możliwość ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla wynosi tylko około 15% do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 15
Thomas Händel

Projekt opinii
Motyw A i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ai. mając na uwadze, że wskazuje się, że 
likwidacje zakładów i/lub zwolnienia w 
przemyśle metalowym często dotykają 
wielu pracowników; mając na uwadze, że 
wskazuje się ponadto, że często prowadzi 
to do dalszych masowych zwolnień u 
poddostawców i w innych zakładach;
mając na uwadze, że wskazuje się 
wreszcie, że w przeszłości miało to bardzo 
daleko idące skutki dla struktury 
gospodarczej całych regionów i że w tym 
zakresie zrównoważoną politykę 
zatrudnienia należy rozumieć także jako 
inwestycję w regionalną politykę 
strukturalną;

Or. de

Poprawka 16
Sari Essayah

Projekt opinii
Motyw A j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aj. mając na uwadze, że przemysł stalowy 
UE jest uzależniony od przywozu 
surowców, podczas gdy na 40% surowców 
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przemysłowych na świecie nałożono 
ograniczenia wywozowe, a Europa 
eksportuje duże ilości złomu stalowego, na 
który wiele krajów nakłada ograniczenia 
wywozowe;

Or. en

Poprawka 17
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Motyw A k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ak. mając na uwadze, że Eurofound 
opublikuje w 2013 r. sprawozdanie 
zatytułowane „Stosunki przemysłowe a
psychospołeczne ograniczenia w pracy w 
sektorze stalowym”1;
__________________
1 Planowane sprawozdanie Eurofound 
(2013), „Stosunki przemysłowe a 
psychospołeczne ograniczenia w pracy w 
sektorze stalowym”.

Or. en

Poprawka 18
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Motyw A l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Al. mając na uwadze, że Eurofound 
opublikuje w 2014 r. sprawozdanie 
zatytułowane „Rola dialogu społecznego 
w politykach przemysłowych”1;
__________________
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1 Planowane sprawozdanie Eurofound 
(2013), „Stosunki przemysłowe a
psychospołeczne ograniczenia w pracy w 
sektorze stalowym”.

Or. en

Poprawka 19
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Motyw A m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Am. mając na uwadze, że Eurofound 
opublikuje sprawozdanie zatytułowane 
„Warunki pracy i jakość pracy w 
produkcji: informacja sektorowa z piątego 
badania warunków pracy w Europie”1;
__________________
1 Eurofound, „Warunki pracy i jakość 
pracy w produkcji: informacja sektorowa 
z piątego badania warunków pracy w 
Europie obejmująca sektor stalowy”, 
styczeń 2014 r.

Or. en

Poprawka 20
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania całościowej i dobrowolnej 
strategii łączącej politykę handlową, 
energetyczną, środowiskową, zatrudnienia 
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polityce edukacyjnej; i szkolenia, opierającej się na 
instrumentach finansowych Unii 
Europejskiej, aby inwestować w sektor, 
przeciwdziałać brakom szkoleniowym, 
praktykom dumpingu w UE i poza nią, 
wzrostowi i niestabilności cen oraz 
zmienności surowców i energii;

Or. fr

Poprawka 21
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 
polityce edukacyjnej;

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania i zawarte w nim propozycje i jest 
przekonany, że należy zająć się 
pierwotnymi przyczynami ograniczenia 
zatrudnienia, ale wyraża zaniepokojenie, 
że europejski plan działania na rzecz 
przemysłu stalowego nie jest dość ambitny 
ani konkretny; pilnie wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 
polityce szkoleń, oraz precyzyjnego
harmonogramu z dokładnymi terminami
wdrożenia planu działania;

Or. en

Poprawka 22
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
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plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 
polityce edukacyjnej;

plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii w pełni spójnej z 
przejściem Unii na gospodarkę
zasobooszczędną, obiegową i przyjazną
dla klimatu, opierającej się na wszystkich 
instrumentach Unii Europejskiej, w tym 
polityce zatrudnienia i polityce szkoleń;

Or. en

Poprawka 23
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 
polityce edukacyjnej;

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej wzmocnionych budżetowo, w 
tym polityce zatrudnienia i polityce 
szkoleń oraz badań i rozwoju;

Or. fr

Poprawka 24
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia, 
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polityce edukacyjnej; polityce szkoleń, efektywności 
energetycznej i innowacji;

Or. en

Poprawka 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 
polityce edukacyjnej;

1. wyraża zaniepokojenie, że europejski 
plan działania na rzecz przemysłu 
stalowego nie jest dość ambitny; wzywa do 
wypracowania strategii opierającej się na 
wszystkich instrumentach Unii 
Europejskiej, w tym polityce zatrudnienia i 
polityce szkoleń; podkreśla, że w ramach 
tych działań należy jak najwcześniej w jak 
największym stopniu zaangażować 
partnerów społecznych na wszystkich 
szczeblach;

Or. de

Poprawka 26
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do zwiększonego wysiłku na 
rzecz wdrożenia celów strategii „Europa 
2020” dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
promowanie silniejszego europejskiego 
przemysłu stalowego; podkreśla w tym 
kontekście znaczenie utrzymania silnej 
bazy przemysłowej w Europie; zaznacza, 
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że badania, rozwój i innowacja stają się 
coraz ważniejsze, szczególnie jeżeli chodzi 
o potrzebę opracowania mniej 
zasobochłonnych metod produkcji, które 
nie szkodzą konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw i pomagają 
zwiększyć zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 27
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zaleca także państwom członkowskim 
inwestowanie w zasoby ludzkie oraz 
poprawę warunków korzystania z prawa 
do kształcenia i szkolenia przy 
jednoczesnym umożliwieniu 
przepuszczalności między poszczególnymi 
systemami szkolenia, nie tylko z myślą o 
przewidywaniu i zaspokajaniu 
zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę 
roboczą w przemyśle stalowym 
ukierunkowanym na nowe technologie 
oraz na zieloną, nieenergochłonną 
gospodarkę, lecz także aby umocnić cały 
łańcuch produkcji, w tym podstawowe 
zakłady przemysłu stalowego niezbędne do 
rozwoju zakładów o zaawansowanej 
technologii;

Or. fr

Poprawka 28
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. uważa, że zdrowy wzrost gospodarczy 
jest warunkiem wstępnym zwiększenia 
popytu na stal, ale także że duże projekty 
infrastrukturalne mogą korzystnie 
wpłynąć na zwiększenie popytu i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 29
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że pracownicy przemysłu 
stalowego znacznie częściej niż inni 
pracownicy sektorów produkcyjnych 
informują o swoim niedostatecznym 
przygotowaniu do wykonywania danych 
obowiązków w pracy; wzywa do znacznego 
inwestowania w podnoszenie kwalifikacji i 
szkolenie, aby zaradzić niedopasowaniu
umiejętności w sektorze stalowym i 
zabezpieczyć konkurencyjność sektora 
oraz jego rentowność w przyszłości;

Or. en

Poprawka 30
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. z zadowoleniem przyjmuje dwa 
instrumenty polityki UE angażujące
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partnerów społecznych, czyli komitety 
europejskiego sektorowego dialogu 
społecznego oraz grupę wysokiego 
szczebla dla przemysłu stalowego, 
ponieważ pozytywnie wpłynęły one na 
kwestie z zakresu polityki przemysłowej w 
tym sektorze, i popiera dalsze działanie 
grupy wysokiego szczebla;

Or. en

Poprawka 31
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się przeglądu reguł dotyczących 
pomocy państwa, tak aby sprzyjały one 
produktywnym inwestycjom, zatrudnieniu 
i kształceniu, zachęcały przedstawicieli 
pracowników do udziału w zarządzaniu i 
procesach decyzyjnych, a także 
umożliwiały przejmowanie 
przedsiębiorstw przez państwo w
przypadkach poważnych kryzysów;

2. domaga się promowania 
produktywnych inwestycji, zatrudnienia i
szkolenia, ale zgadza się ze 
sprawozdaniem europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego CESE 
1431/2004, zgodnie z którym 
„Doświadczenia z restrukturyzacji 
europejskiego przemysłu stalowego 
pokazują, że pomoc publiczna udzielana 
przedsiębiorstwom ma swoje plusy i 
minusy: korzyści odnoszą tylko niektóre 
przedsiębiorstwa i skutkiem może być też 
przydzielenie jej niewłaściwemu 
przedsiębiorstwu, przez co w kategoriach 
średnioterminowych podtrzymuje się 
nierentowne zdolności produkcyjne”, 
pomoc powinna więc ograniczać się do 
złagodzenia problemów społecznych, 
wspierania badań i rozwoju w zakresie 
innowacyjnych produktów ze stali i 
procesów produkcyjnych oraz usunięcia 
jednostronnych obciążeń kosztowych w 
UE, których nie mają konkurenci spoza 
UE;

Or. en
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Poprawka 32
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się przeglądu reguł dotyczących
pomocy państwa, tak aby sprzyjały one 
produktywnym inwestycjom, zatrudnieniu 
i kształceniu, zachęcały przedstawicieli 
pracowników do udziału w zarządzaniu i 
procesach decyzyjnych, a także 
umożliwiały przejmowanie 
przedsiębiorstw przez państwo w 
przypadkach poważnych kryzysów;

2. domaga się skutecznego wykorzystania
istniejących zasad pomocy państwa, tak 
aby sprzyjały one produktywnym 
inwestycjom, zatrudnieniu i kształceniu, 
zachęcały przedstawicieli pracowników do 
udziału w zarządzaniu i procesach 
decyzyjnych, a także umożliwiały czasowe 
przejmowanie przedsiębiorstw przez 
państwo w przypadkach poważnych 
kryzysów; pozytywnie ocenia konsultacje 
społeczne Komisji w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 33
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się przeglądu reguł dotyczących
pomocy państwa, tak aby sprzyjały one 
produktywnym inwestycjom, zatrudnieniu 
i kształceniu, zachęcały przedstawicieli 
pracowników do udziału w zarządzaniu i 
procesach decyzyjnych, a także 
umożliwiały przejmowanie 
przedsiębiorstw przez państwo w 
przypadkach poważnych kryzysów;

2. domaga się przeglądu zasad pomocy 
państwa, tak aby sprzyjały one 
zrównoważonym inwestycjom, 
zatrudnieniu i kształceniu, zachęcały 
przedstawicieli pracowników do udziału w 
zarządzaniu i procesach decyzyjnych, a 
także premiowały decyzje inwestycyjne na 
rzecz trwałego zatrudnienia wysokiej 
jakości;

Or. en
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Poprawka 34
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się przeglądu reguł dotyczących
pomocy państwa, tak aby sprzyjały one 
produktywnym inwestycjom, zatrudnieniu 
i kształceniu, zachęcały przedstawicieli 
pracowników do udziału w zarządzaniu i 
procesach decyzyjnych, a także 
umożliwiały przejmowanie 
przedsiębiorstw przez państwo w 
przypadkach poważnych kryzysów;

2. domaga się przeglądu polityki 
konkurencji i zasad pomocy państwa, tak 
aby sprzyjały one produktywnym 
inwestycjom, zatrudnieniu i kształceniu, 
zachęcały przedstawicieli pracowników do 
udziału w zarządzaniu i procesach 
decyzyjnych, a także umożliwiały 
przejmowanie przedsiębiorstw przez 
państwo w przypadkach poważnych 
kryzysów;

Or. fr

Poprawka 35
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się przeglądu reguł dotyczących
pomocy państwa, tak aby sprzyjały one 
produktywnym inwestycjom, zatrudnieniu 
i kształceniu, zachęcały przedstawicieli 
pracowników do udziału w zarządzaniu i 
procesach decyzyjnych, a także 
umożliwiały przejmowanie 
przedsiębiorstw przez państwo w 
przypadkach poważnych kryzysów;

2. domaga się przeglądu zasad pomocy 
państwa, aby wspierać badania i rozwój, 
ustawiczne szkolenie zawodowe, 
zmniejszenie opłat i aby sprzyjały one 
produktywnym inwestycjom, zatrudnieniu 
i kształceniu, zachęcały przedstawicieli 
pracowników do udziału w zarządzaniu i 
procesach decyzyjnych, a także 
umożliwiały przejmowanie 
przedsiębiorstw przez państwo w 
przypadkach poważnych kryzysów;

Or. fr
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Poprawka 36
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do większego zaangażowania 
się partnerów społecznych na szczeblu 
krajowym w debatę na temat wdrożenia 
planu działania na rzecz przemysłu 
stalowego w Europie;

Or. en

Poprawka 37
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla presję wywieraną na 
zwiększenie konkurencyjności
europejskich zakładów stalowych dzięki 
kosztowi energii; przypomina 
zaangażowanie Komisji w publikację 
wytycznych dla systemów pomocy państwa 
w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
publikację pisma wyjaśniającego w celu 
oceny konkurencyjności 
długoterminowych umów o energii 
elektrycznej; zaleca inwestowanie w 
badania i innowacje w obszarze 
technologii produkcji energii dla 
przemysłu stalowego;

Or. fr

Poprawka 38
Sari Essayah
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Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że fundusze UE nie powinny 
być wykorzystywane do utrzymania 
działalności biznesowej niektórych 
instalacji, ponieważ mogłoby to zakłócić 
konkurencję między producentami stali w 
UE, ale tylko do złagodzenia skutków
zamykania zakładów lub zwolnień dla
dotkniętych nimi pracowników oraz 
promowania zatrudnienia osób młodych w 
sektorze;

Or. en

Poprawka 39
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla, że umowa międzynarodowa 
dotycząca zmiany klimatu wiążąca jak 
największą liczbę stron pozwoli częściowo 
zabezpieczyć europejskie zakłady stalowe 
przed dumpingiem ekologicznym; wzywa 
państwa członkowskie do pogłębionego 
zbadania skutków, jakie dla europejskiego 
przemysłu stalowego mogą mieć wszystkie
krajowe operacje na cenach energii dla
energochłonnych gałęzi przemysłu lub w 
obszarze podatku środowiskowego;

Or. fr

Poprawka 40
Sari Essayah
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram 
informowania pracowników i
konsultowania się z nimi, a także 
przyznawania szerszych praw i uprawnień 
radom pracowniczym;

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się większej 
współpracy między przedstawicielami 
pracodawców i pracowników na 
wszystkich szczeblach (UE, krajowym, 
lokalnym i na szczeblu przedsiębiorstwa) 
na rzecz wdrożenia planu działania;

Or. en

Poprawka 41
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, a także 
przyznawania szerszych praw i uprawnień 
radom pracowniczym;

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; podkreśla, że istniejące 
europejskie ramy informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, a 
także przyznawania szerszych praw i 
uprawnień radom pracowniczym muszą 
być wdrażane w lepszy sposób;

Or. en

Poprawka 42
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
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dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, a 
także przyznawania szerszych praw i 
uprawnień radom pracowniczym;

dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
sprawie uprzedzania ewentualnych 
restrukturyzacji, a także przyznawania 
szerszych nowych praw i uprawnień w 
zakresie interwencji radom pracowniczym
i komitetom grup;

Or. fr

Poprawka 43
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, a 
także przyznawania szerszych praw i 
uprawnień radom pracowniczym;

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, a 
także przyznawania szerszych praw i 
uprawnień radom pracowniczym; istnienie 
dodatkowych (formalnych i 
nieformalnych) struktur dialogu 
społecznego, takich jak grupy robocze, 
komitety sterujące itd., umożliwia
zwiększoną wymianę poglądów między 
pracownikami i pracodawcami;

Or. en

Poprawka 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, a 
także przyznawania szerszych praw i 
uprawnień radom pracowniczym;

3. wspiera obowiązek prowadzenia stałego 
dialogu socjalnego z przedstawicielami 
pracowników; domaga się wprowadzenia 
ambitnych europejskich ram informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, a 
także przyznawania szerszych praw i 
uprawnień radom pracowniczym; w 
oparciu o sprawozdanie z inicjatywy 
własnej 2012/2061 wzywa Komisję do 
przedstawienia projektu aktu prawnego 
dotyczącego współdecydowania 
pracowników w przypadku działań 
restrukturyzacyjnych;

Or. de

Poprawka 45
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę wdrażania 
długoterminowych strategii 
pozwalających przedsiębiorstwom i 
pracownikom dostosować się do zmian 
strukturalnych przy jednoczesnym 
przewidywaniu zmian i niwelowaniu 
skutków społecznych; ponownie wzywa do 
uchwalenia aktu prawnego w sprawie 
informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią; kładzie szczególny nacisk 
na długoterminowe planowanie zmiany 
strukturalnej, które zagwarantuje łagodne 
przejście w przypadku zmiany 
zapotrzebowania na siłę roboczą; 
podkreśla, że poziom umiejętności 
powinien być wystarczający do 
zapewnienia – w razie potrzeby –
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zatrudnienia oraz przejścia do nowych 
rodzajów produkcji i modeli biznesowych;

Or. en

Poprawka 46
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. oczekuje także fakultatywnych ram 
prawnych dla międzynarodowych 
porozumień na szczeblu przedsiębiorstw 
między międzynarodowymi federacjami 
związkowymi a przedsiębiorstwami;

Or. de

Poprawka 47
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. oczekuje fakultatywnych ram 
prawnych dla europejskich 
międzynarodowych porozumień na 
szczeblu przedsiębiorstw w rozumieniu 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 12 września 2013 r. w sprawie 
transgranicznych rokowań zbiorowych i 
ponadnarodowego dialogu społecznego 
(P7_TA-PROV(2013)0386); wskazuje w 
tym kontekście na znaczenie autonomii 
partnerów społecznych i szczególną rolę 
europejskich rad pracowniczych;

Or. de
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Poprawka 48
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. wymaga, aby rezolucja Parlamentu 
Europejskiego w sprawie informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi, 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nimi (P7_TA-
PROV(2013)0005) oraz jego rezolucja w 
sprawie transgranicznych rokowań 
zbiorowych i ponadnarodowego dialogu 
społecznego (P7_TA-PROV(2013)0386) 
zostały jak najszybciej zrealizowane, tak 
aby przełom w tej branży nie odbił się 
negatywnie na pracownikach;

Or. de

Poprawka 49
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla, że Komisja powinna 
bardziej konkretnie i szczegółowo zająć się 
kwestią ucieczki emisji, a cele polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu i 
polityki energetycznej na 2030 r. muszą 
być technicznie i ekonomicznie wykonalne 
dla przemysłu UE i najlepsze 
przedsiębiorstwa nie powinny ponosić 
pośrednich lub bezpośrednich kosztów 
dodatkowych wynikających z polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu; 
podkreśla ponadto, że przepisy dotyczące 
ucieczki emisji powinny przewidywać 100-
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procentowy bezpłatny przydział 
technicznie osiągalnych poziomów 
referencyjnych bez redukcji dla sektorów 
stosujących zabieg ucieczki emisji, przez 
co uniknie się sytuacji, w której według 
Eurofer do 2020 r. przemysł stalowy UE 
otrzyma tylko 62% potrzebnych 
uprawnień do emisji;

Or. en

Poprawka 50
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. pochwala sektor obróbki metali za 
zaangażowanie się w transgraniczną 
koordynację rokowań zbiorowych i wzywa 
partnerów społecznych w sektorze 
stalowym do optymalnego wykorzystania 
transnarodowego dialogu w celu
przeciwdziałania presji na obniżenie 
wynagrodzeń i pogorszenie warunków 
pracy;

Or. en

Poprawka 51
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 3 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3g. podkreśla, że w celu dalszego 
stymulowania dialogu społecznego na 
temat psychospołecznych ograniczeń w 
pracy w europejskim sektorze stalowym 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
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specyficzny charakter warunków pracy, 
na określenie przyczyn 
charakterystycznych dla sektora, takich 
jak na przykład ciężki charakter pracy 
przy produkcji stali, cechy siły roboczej 
(płeć męska, zaawansowany wiek), obawy 
środowiskowe, rozpowszechnienie 
innowacji technologicznych i daleko 
posunięta restrukturyzacja europejskiego 
przemysłu stalowego, oraz na ustalenie 
ich wpływu na pracę, co może ułatwić 
sektorową wymianę poglądów i refleksję 
nad działaniami prewencyjnymi; 
podkreśla ponadto, że wszystkie kluczowe 
podmioty zajmujące się prewencją (na 
szczeblu europejskim, krajowym czy też 
lokalnym, w tym zarząd przedsiębiorstwa, 
służby BHP, przedstawiciele pracowników 
itd.) mogą zapobiegać psychospołecznym 
ograniczeniom w pracy na wszystkich 
szczeblach; mogą nadal pracować nad 
oboma aspektami zagadnienia, tj. 
zdrowiem i wydajnością;

Or. en

Poprawka 52
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3h. zauważa, że ceny energii w UE w 
ostatnich latach znacznie wzrosły,
powodując wyraźny spadek 
konkurencyjności przemysłu UE w skali 
globalnej, i popiera wyrażony przez
Komisję zamiar wzmożenia wysiłków 
służących zmniejszeniu przepaści między 
cenami energii a kosztami między 
przemysłem UE a jego głównymi 
konkurentami i uważa, że Komisja 
powinna w ciągu 12 miesięcy przedstawić 
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konkretne propozycje w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 53
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3i. wymaga, aby przy wszystkich decyzjach 
zarządczych w odpowiednim czasie i 
kompleksowo stosowano istniejące 
dyrektywy dotyczące indywidualnych i 
zbiorowych praw pracowników i ich 
przedstawicieli (dyrektywa 98/59/WE w 
sprawie zwolnień grupowych, 
2001/23/WE w sprawie przejęcia 
przedsiębiorstw, 2002/14/WE w sprawie 
ramowych warunków informowania i 
przeprowadzania konsultacji, 2009/38/WE 
w sprawie europejskiej rady zakładowej, 
2001/86/WE w sprawie uczestnictwa 
pracowników w spółce europejskiej) itp., 
zamiast stawiać pracowników i ich 
przedstawicieli przed faktami 
dokonanymi;

Or. de

Poprawka 54
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3j. zauważa, że ETS jest korzystny dla 
producentów energii elektrycznej, którzy 
mogą przerzucić dodatkowe koszty na 
ceny energii elektrycznej, które płacą ich
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klienci, ale sektor stalowy na rynkach 
globalnych nie może podnosić cen, więc 
możliwości zatrudnienia są eksportowane; 
uważa, że propozycje Komisji dotyczące 
rekompensat za zwiększone ceny energii
elektrycznej są w zamyśle dobre, ale 
ponieważ państwa członkowskie borykają 
się z problemami finansowymi, 
rekompensata powinna być wypłacana na
szczeblu europejskim z europejskiego 
funduszu w ramach Komisji, jeżeli ETS 
ma zostać utrzymany;

Or. en

Poprawka 55
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3k. wzywa do działań na rzecz 
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom 
handlowym i naruszeniom zasad WTO, 
ponieważ globalna nadprodukcja stali 
doprowadziła do protekcjonizmu, 
bezpośredniej lub pośredniej pomocy 
państwa i dumpingowego wprowadzania 
nadwyżek stali na rynki europejskie;

Or. en

Poprawka 56
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3l. podkreśla, że wszystkie działy Komisji, 
w tym DG ds. Konkurencji, DG ds. 
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Działań w dziedzinie Klimatu i DG ds. 
Środowiska, muszą pracować razem na 
rzecz ochrony przemysłu stalowego UE, 
aby uniknąć kolidujących ze sobą i
nieskutecznych działań (międzysektorowy 
współczynnik korygujący, opóźnienie 
sprzedaży, utrudnianie przeprowadzenia 
niezbędnej konsolidacji itd.), które
prowadzą do zwiększonego przywozu stali 
i większych emisji dwutlenku węgla na 
świecie;

Or. en

Poprawka 57
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do oceny przyszłych zmian w obszarze 
zatrudnienia w sektorze stalowym w całej 
UE i w poszczególnych państwach 
członkowskich oraz do zachęcenia państw 
członkowskich i partnerów społecznych do 
sporządzenia odpowiednich planów 
dotyczących szkolenia, 
przekwalifikowania, mobilności i 
zwolnienia monitorowanego pracowników 
w sektorze i pracowników, którzy mogą 
zostać zwolnieni; podkreśla znaczenie 
wsparcia europejskiego i państw 
członkowskich na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania

Or. en

Poprawka 58
Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania;

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz wspierania 
europejskiego przemysłu w sytuacji 
konkurencji ze strony państw trzecich
oraz na rzecz kształcenia i zatrudnienia w 
procesie przemian w przemyśle; domaga 
się utrzymania tego wsparcia oraz kontroli 
jego wykorzystania;

Or. fr

Poprawka 59
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania;

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia w celu
przewidzenia potrzebnych umiejętności i 
dostosowania poziomów umiejętności 
pracowników, także w ramach uczenia się 
przez całe życie, i zatrudnienia w procesie 
przemian w przemyśle; domaga się 
utrzymania tego wsparcia oraz kontroli 
jego wykorzystania;

Or. en

Poprawka 60
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania;

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
przekazywalnych umiejętności w procesie 
przemian w przemyśle; domaga się 
utrzymania tego wsparcia oraz kontroli 
jego wykorzystania;

Or. en

Poprawka 61
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania;

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle, utrzymania i rozwoju 
kompetencji i wiedzy fachowej; domaga 
się utrzymania tego wsparcia oraz kontroli 
jego wykorzystania;

Or. fr

Poprawka 62
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania;

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania; 
aby usprawnić planowanie i zarządzanie 
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zmianą poprzez promowanie handlu, 
podnoszenie kwalifikacji i wspieranie 
przekwalifikowania; jest zaniepokojony 
brakiem systematycznych rozwiązań w 
sytuacji zmiany pokoleniowej i przyszłych 
niedoborów wykwalifikowanej siły 
roboczej, utraty wiedzy fachowej i
kompetencji oraz podkreśla potrzebę 
zachowania siły roboczej i umiejętności, 
które są niezbędne w przyszłości;

Or. en

Poprawka 63
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania;

4. podkreśla znaczenie wsparcia 
europejskiego na rzecz kształcenia i 
zatrudnienia w procesie przemian w 
przemyśle; domaga się utrzymania tego 
wsparcia oraz kontroli jego wykorzystania; 
podkreśla dalekosiężne korzyści dla
przemysłu stalowego wynikające z 
kształcenia zawodowego i rozwijania 
kwalifikacji, a także z dwutorowego 
szkolenia zawodowego, co podnosi 
kwalifikacje pracowników i lojalność 
wysoko wykwalifikowanej kadry;

Or. de

Poprawka 64
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do tego, aby Europejski 
Fundusz Społeczny został wykorzystany 
do przekwalifikowania pracowników i 
zdobycia przez nich nowych umiejętności
oraz do sprawniejszego uczenia się przez 
całe życie, zaspokajania zapotrzebowania 
na umiejętności, lepszego dopasowania 
umiejętności i przewidywania zmian w 
sektorze stalowym z uwzględnieniem 
potrzeby przejścia na gospodarkę mniej 
zasobochłonną;

Or. en

Poprawka 65
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EFG) jako krótkoterminowego działania 
w przypadku zamykania zakładów i 
zwalniania znacznej liczby pracowników; 
ponownie przypomina swoje stanowisko, 
zgodnie z którym planowanie działań 
EFG powinno być spójne z 
przechodzeniem na zasobooszczędną i 
zrównoważoną ekologicznie gospodarkę;

Or. en

Poprawka 66
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4c. uważa za konieczne wyłączenie 
gospodarowania złomem z ogólnych zasad 
gospodarowania odpadami i ograniczenie 
biurokracji w handlu złomem;

Or. en

Poprawka 67
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą włączenia koksu 
metalurgicznego do wykazu kluczowych 
surowców i zauważa, że z punktu widzenia 
europejskiej produkcji stali nierdzewnej 
dostępność niklu i chromu, złomu 
stalowego i niektórych innych substancji 
także jest kluczowa;

Or. en

Poprawka 68
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. uważa za konieczne oddzielenie koksu 
metalurgicznego od paliw kopalnych, a 
więc od ETS, ponieważ obecnie nie może 
on zostać zastąpiony przez inne paliwa;

Or. en
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Poprawka 69
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się uwzględnienia trudnych 
warunków pracy w przemyśle stalowym w
formułowaniu nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w
wytycznych dotyczących emerytur.

5. domaga się uwzględnienia nowej 
europejskiej strategii bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także wytycznych 
dotyczących emerytur i innych świadczeń 
społecznych dla pracowników w przemyśle 
stalowym.

Or. en

Poprawka 70
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się uwzględnienia trudnych 
warunków pracy w przemyśle stalowym w 
formułowaniu nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w 
wytycznych dotyczących emerytur.

5. domaga się uwzględnienia trudnych 
warunków pracy w przemyśle stalowym w 
formułowaniu nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Or. en

Poprawka 71
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się uwzględnienia trudnych 5. domaga się uwzględnienia trudnych 
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warunków pracy w przemyśle stalowym w 
formułowaniu nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w 
wytycznych dotyczących emerytur.

warunków pracy i presji na pracowników i 
podwykonawców w przemyśle stalowym w 
formułowaniu nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w 
wytycznych dotyczących emerytur.

Or. fr

Poprawka 72
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się uwzględnienia trudnych 
warunków pracy w przemyśle stalowym w 
formułowaniu nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w 
wytycznych dotyczących emerytur.

5. domaga się uwzględnienia trudnych 
warunków pracy w przemyśle stalowym w 
formułowaniu nowej europejskiej strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w 
wytycznych dotyczących emerytur; 
podkreśla, że pracownicy w sektorze 
stalowym w większym stopniu niż 
przeciętny pracownik w UE28 narażeni są 
na problemy związane z zatrudnieniem, 
na zagrożenia fizyczne i problemy ze 
zdrowiem w wyniku działań zawodowych.

Or. en

Poprawka 73
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. sugeruje Komisji, aby oceniła ona, w 
jakim stopniu odmowa przekazania przez 
dużą światową grupę finansową zakładu 
stalowego, który postanowiła zamknąć, 
innej grupie potencjalnie przejmującej lub 
jednostce publicznej w celu czasowego 
przejęcia publicznego jest zgodna z 
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europejskim prawem konkurencji.

Or. fr

Poprawka 74
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa wszystkie zainteresowane 
strony, aby opowiadały się za 
zobowiązaniem się pracodawców w 
przemyśle stalowym do stworzenia 
funduszu wsparcia; z funduszu tego 
miałyby być finansowane działania 
mające na celu złagodzenie skutków 
restrukturyzacji branży dla pracowników;
priorytetem są przy tym skuteczne 
działania, takie jak rozwój i/lub 
przekwalifikowanie, bezpieczeństwo i 
higiena pracy, regulacje dotyczące 
(związanego z problemami zdrowotnymi) 
przejścia na wcześniejszą emeryturę;
odprawy przy zwolnieniach z pracy 
powinny być tutaj „środkiem 
ostatecznym”;

Or. de

Poprawka 75
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla, że Unia musi dbać o 
interesy swojego przemysłu stalowego w 
ramach stosunków handlowych, zarówno 
przy opracowywaniu umów handlowych 
lub przepisów dotyczących dostępu do 
swoich zamówień publicznych dla 
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przedsiębiorstw z państw trzecich, jak i 
przy zbyt rzadkim wykorzystywaniu 
swoich narzędzi ochrony przed nieuczciwą 
konkurencją ze strony przedsiębiorstw z 
państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 76
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. zaleca Komisji i państwom 
członkowskim wprowadzenie przepisów 
niezbędnych do powstania europejskiej 
polityki przemysłowej, która nie byłaby 
osłabiona przez konkurencję między 
państwami członkowskimi, jaka istnieje 
obecnie; zaleca w tym celu zbliżenie 
krajowych norm socjalnych na wyższym
poziomie, a także harmonizację 
podatkową;

Or. fr

Poprawka 77
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadku ewentualnej zmiany Traktatów 
utworzyły wspólną politykę przemysłową 
równie ambitną co wspólna polityka rolna 
i posiadającą środki porównywalne do 
wspólnej polityki rolnej, tzn. zakładającą 
prawdziwe porozumienie transnarodowe 
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na rzecz wspólnej strategii, znacznych 
środków finansowych oraz narzędzi 
regulowania rynków, jakimi dysponują 
inne duże światowe strefy handlowe, jak 
np. narzędzie monetarne czy zasady 
pomocy państwa przystosowane do 
potrzeb naszej gospodarki, przy 
jednoczesnym zachowaniu zgodności z 
prawem międzynarodowym.

Or. fr


