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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Eurofoundove raziskave 
o reprezentativnosti evropskih organizacij 
socialnih partnerjev v jeklarski industriji;1

__________________
1 Eurofound (2009) Representativeness 
study of the European social partner 
organisations: Steel industry (Eurofound 
(2009) (Raziskava o reprezentativnosti 
evropskih organizacij socialnih 
partnerjev: jeklarska industrija), 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf

Or. en

Predlog spremembe 2
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- A. ker je zaradi trenutne krize v svetu 
proizvodnja jekla prevelika, vendar se 
pričakuje, da bo leta 2050 poraba jekla in 
drugih osnovnih kovin dva- ali trikrat 
večja, kot je zdaj, zato mora evropska 
jeklarska industrija preživeti to obdobje 
suhih krav v prihodnjih letih, izpeljati 
naložbe in izboljšati svojo konkurenčnost;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se je zaradi neprestanega
prestrukturiranja sektorja, delno 
povezanega z upravljanjem, ki daje 
prednost ustvarjanju dobička na škodo 
naložb in plač, število zaposlenih, ki jih je 
bilo leta 1970 milijon, do leta 2012 
zmanjšalo na 369.000, kar je pogubno
vplivalo na stopnjo zaposlenosti na 
celotnih območjih;

A. ker se je zaradi prestrukturiranja 
sektorja število zaposlenih, ki jih je bilo 
leta 1970 milijon, do leta 2012 zmanjšalo
na 369.000, kar je negativno vplivalo na 
stopnjo zaposlenosti na celotnih območjih, 
in ker je med sedanjo gospodarsko krizo, 
ki traja od leta 2008, jeklarska industrija 
trajno ali začasno zmanjšala proizvodne 
zmogljivosti in tako ukinila več kot 60.000 
delovnih mest, poleg tega se to 
zmanjševanje proizvodnje še vedno 
intenzivno nadaljuje, EU pa v praksi 
izvaža svoje proizvodne zmogljivosti in 
povečuje uvoz;

Or. en

Predlog spremembe 4
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se je zaradi neprestanega
prestrukturiranja sektorja, delno 
povezanega z upravljanjem, ki daje 
prednost ustvarjanju dobička na škodo 
naložb in plač, število zaposlenih, ki jih je 
bilo leta 1970 milijon, do leta 2012
zmanjšalo na 369.000, kar je pogubno
vplivalo na stopnjo zaposlenosti na 
celotnih območjih;

A. ker se je zaradi prestrukturiranja 
sektorja, ki sta ga povzročila gospodarska 
kriza in upad povpraševanja zaradi zelo 
močne svetovne konkurence držav v 
vzponu, število zaposlenih, ki jih je bilo 
leta 1970 milijon, do leta 2012 zmanjšalo 
na 369.000, kar je negativno vplivalo na 
stopnjo zaposlenosti na celotnih območjih;

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se je zaradi neprestanega
prestrukturiranja sektorja, delno 
povezanega z upravljanjem, ki daje 
prednost ustvarjanju dobička na škodo 
naložb in plač, število zaposlenih, ki jih je 
bilo leta 1970 milijon, do leta 2012 
zmanjšalo na 369.000, kar je pogubno
vplivalo na stopnjo zaposlenosti na 
celotnih območjih;

A. ker se je zaradi prestrukturiranja 
sektorja – ki je med drugim posledica 
gospodarske krize in povečane ponudbe 
jekla iz tretjih držav – število zaposlenih, 
ki jih je bilo leta 1970 milijon, do leta 2012 
zmanjšalo na 369.000, kar je negativno
vplivalo na stopnjo zaposlenosti na 
celotnih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 6
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker se je zaradi neprestanega 
prestrukturiranja sektorja, delno 
povezanega z upravljanjem, ki daje 
prednost ustvarjanju dobička na škodo 
naložb in plač, število zaposlenih, ki jih je 
bilo leta 1970 milijon, do leta 2012 
zmanjšalo na 369.000, kar je pogubno 
vplivalo na stopnjo zaposlenosti na 
celotnih območjih;

A. ker so se zaradi neprestanega 
prestrukturiranja jeklarskega sektorja, 
delno povezanega z upravljanjem, ki daje 
prednost ustvarjanju dobička na škodo 
naložb in plač, močno zmanjšale 
industrijske zmogljivosti, zato se je število 
zaposlenih, ki jih je bilo leta 1970 milijon, 
do leta 2012 zmanjšalo na 369.000, kar je 
pogubno vplivalo na stopnjo zaposlenosti 
na celotnih območjih;

Or. fr
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Predlog spremembe 7
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (a) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so poleg tega jeklarski obrati za 
lokalna gospodarstva strukturnega 
pomena in ker kakršno koli 
prestrukturiranje teh obratov pomembno 
vpliva na celotno lokalno gospodarsko 
tkivo;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (b) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker jeklarska industrija zagotavlja 
osnovne surovine celim sklopom evropske 
industrije in je zato bolj občutljiva na 
spremembe konjunkture, katere 
upočasnitev povzroči presežno 
proizvodnjo, kar se vse prepogosto navaja 
kot utemeljitev za prestrukturiranje; ker 
jeklarstvo zagotavlja delovanje drugih 
panog in je zato strateška industrijska 
panoga z vidika prizadevanj Komisije za 
ponovno industrializacijo, s katero bi se 
delež industrije v BDP Evropske unije do 
leta 2020 povečal na 20 %;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Sari Essayah
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (c) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker je jeklarska industrija, zlasti 
proizvodnja posebnih jekel, prisotna po 
vsem svetu in ker se Evropa sooča s hudo 
konkurenco iz tretjih držav, ob tem pa so 
stroški proizvodnje v Evropi višji zaradi 
enostranskih stroškov znotraj EU, ki 
nastajajo zlasti zaradi energetske in 
podnebne politike EU, kar povzroča 
razmere, v katerih so cene plina v EU tri-
do štirikrat, cene elektrike pa dvakrat višje 
kot v ZDA;

Or. en

Predlog spremembe 10
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (d) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad.  opozarja na ogromno in 
nenadomestljivo izgubo znanja in izkušenj 
posameznih zaposlenih, ki jo bodo 
povzročila načrtovana zapiranja obratov 
in odpustitve, ter na izgubo znanja in 
izkušenj celotne panoge, ki se je v Evropi 
razvijala več stoletij;

Or. de

Predlog spremembe 11
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (e) (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker sta prihodnja konkurenčnost in 
zaposlitveni potencial evropske jeklarske 
industrije odvisna od njene zmožnosti, da 
se usmeri k večji učinkovitosti in 
recikliranju;

Or. en

Predlog spremembe 12
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (f) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Af. ker so v primerjavi z drugimi sektorji 
odnosi med delodajalci in delojemalci v 
jeklarski industriji dobro organizirani; 
ker se ta značilnost izraža prek visoke 
stopnje sindikalne organiziranosti, močne 
prisotnosti organizacij delodajalcev, ki so 
tudi zelo pogoste, in razširjene uporabe 
kolektivnih pogajanj; ker se to odraža na 
evropski ravni, saj je jeklarska industrija 
vodilna na področju razvoja odnosov med 
socialnimi partnerji;1

__________________
1 Eurofound (2009) Representativeness 
study of the European social partner 
organisations: Steel industry (Eurofound 
(2009) (Raziskava o reprezentativnosti 
evropskih organizacij socialnih 
partnerjev: jeklarska industrija), 
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro
/tn0811027s/tn0811027s.pdf.pdf

Or. en
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Predlog spremembe 13
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (g) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ag. ker Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) predvideva, 
da se bo svetovno povpraševanje po jeklu 
do leta 2025 z 1,5 milijarde ton povečalo 
na 2,3 milijarde ton, zato so obeti za 
jeklarsko industrijo dobri; ker ima 
Evropska unija kompetence, strokovno 
znanje in izkušnje, infrastrukturo in 
visokokakovostne industrijske obrate, ki 
jih je treba prilagoditi prihodnjemu 
povpraševanju, namesto da se krčijo ali 
opuščajo po logiki kratkoročne 
rentabilnosti ali zaradi odpiranja drugih 
hipotetičnih trgov;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (h) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ah. ker so v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami po podatkih zveze Eurofer 
referenčne vrednosti za vročo litino in 
koks približno 10 % nižje od najvišje 
stopnje učinkovitosti, medsektorski 
korekcijski faktor pa bo leta 2020 za 
17,5 % zmanjšal brezplačno dodelitev, kar 
pomeni, da bo v letih 2013–2020 
povprečen primanjkljaj že pri najbolj 
učinkovitih obratih v EU znašal 21,6 %; 
ker poleg tega trenutna direktiva 
postopoma odpravlja brezplačno dodelitev 
iz 25 % primerjalnih meril in jo bo 
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linearno zmanjševala do 0 % leta 2027 ter 
ker realistične možnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 do leta 2050 znašajo le 
približno 15 %;

Or. en

Predlog spremembe 15
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (i) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ai. opozarja, da zapiranja obratov in/ ali 
odpuščanja v jeklarski industriji pogosto 
prizadenejo veliko zaposlenih; poleg tega 
opozarja, da to pogosto vodi v obsežna 
dodatna odpuščanja v sektorju 
dobaviteljev in v drugih obratih; končno 
opozarja, da je to v preteklosti povzročilo 
velike učinke na strukturo gospodarstva 
celotnih regij in da je v tem oziru 
trajnostno politiko zaposlovanja treba 
razumeti tudi kot naložbo v regionalno 
strukturno politiko;

Or. de

Predlog spremembe 16
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (j) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aj. ker je jeklarska industrija EU odvisna 
od uvoza surovin, za 40 % svetovnih 
industrijskih surovin pa veljajo izvozne 
omejitve, pri čemer Evropa izvaža veliko 
odpadnega jekla, medtem ko veliko držav 
omejuje njegov izvoz;
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Predlog spremembe 17
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (k) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ak. ker bo Eurofound objavil poročilo za 
leto 2013 z naslovom „Industrial relations 
practices related to psychosocial 
constraints at work in the steel sector“1

(Prakse v odnosih med delodajalci in 
delojemalci v povezavi s psihosocialnimi 
omejitvami na delovnem mestu v 
jeklarskem sektorju);
__________________
1 Eurofound (2013, objava sledi) 
„Industrial relations practices related to 
psychosocial constraints at work in the 
steel sector“ (Prakse v odnosih med 
delodajalci in delojemalci v povezavi s 
psihosocialnimi omejitvami na delovnem 
mestu v jeklarskem sektorju) 

Or. en

Predlog spremembe 18
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (l) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Al. ker bo Eurofound objavil poročilo za 
leto 2013 z naslovom „Role of social 
dialogue in industrial policies“1 (Vloga 
socialnega dialoga v industrijskih 
politikah);
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__________________
1 Eurofound (2013, objava sledi) 
„Industrial relations practices related to 
psychosocial constraints at work in the 
steel sector“ (Prakse v odnosih med 
delodajalci in delojemalci v povezavi s 
psihosocialnimi omejitvami na delovnem 
mestu v jeklarskem sektorju) 

Or. en

Predlog spremembe 19
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (m) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Am. ker bo Eurofound objavil poročilo 
„Working conditions and job quality in 
manufacturing: sectoral information 
sheet from the 5th European Working 
Conditions Survey“ (Delovne razmere in 
kakovost delovnih mest v proizvodnji: 
sektorski informacijski list iz 5. evropske 
raziskave o delovnih razmerah)1;
__________________
1 Eurofound working conditions and job 
quality in manufacturing: sectoral 
information sheet from the 5th European 
Working Conditions Survey, which 
includes the Steel Sector (Delovne 
razmere in kakovost delovnih mest v 
proizvodnji: sektorski informacijski list iz 
5. evropske raziskave o delovnih 
razmerah, ki vključuje jeklarski sektor), 
januar 2014;

Or. en

Predlog spremembe 20
Patrick Le Hyaric
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju skupne in odločne strategije, 
ki bo vključevala trgovinske, energetske in 
okoljske politike, pa tudi politike 
zaposlovanja in izobraževanja, ter se bo 
opirala na finančne instrumente Evropske 
unije za zagotovitev ponovnih naložb v 
zadevni sektor, zmanjšanje primanjkljaja 
na področju izobraževanja, preprečevanje 
dampinga znotraj in zunaj Evrope ter 
ukrepanje v zvezi s podražitvami ter 
nestabilnostjo in nihanjem cen surovin in 
energije;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;

1. pozdravlja akcijski načrt in njegove 
predloge ter je prepričan, da je treba 
odpraviti temeljne vzroke za zmanjševanje 
števila delovnih mest, vendar je zaskrbljen, 
ker evropski akcijski načrt za jeklarstvo ni 
dovolj ambiciozen in konkreten; nujno
poziva k oblikovanju strategije, ki se bo 
opirala na vse instrumente Evropske unije, 
tudi na politiko zaposlovanja in
izobraževanja, ter natančnega časovnega 
načrta za izvajanje akcijskega načrta;

Or. en



PE521.686v01-00 14/40 AM\1006620SL.doc

SL

Predlog spremembe 22
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, popolnoma 
skladne s prehodom Unije na krožno, 
podnebju prijazno in z viri gospodarno 
gospodarstvo, ki se bo opirala na vse 
instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse proračunsko okrepljene instrumente 
Evropske unije, tudi na politiko 
zaposlovanja in izobraževanja ter raziskav 
in razvoja;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja, 
energetsko učinkovitost in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;

1. je zaskrbljen, ker evropski akcijski načrt 
za jeklarstvo ni dovolj ambiciozen; poziva 
k oblikovanju strategije, ki se bo opirala na 
vse instrumente Evropske unije, tudi na 
politiko zaposlovanja in izobraževanja;
poudarja, da je treba pri tem pravočasno 
in obsežno vključiti socialne partnerje na 
vseh ravneh;

Or. de

Predlog spremembe 26
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (a) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k okrepitvi prizadevanj za 
izvajanje ciljev EU 2020 v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
in sicer s spodbujanjem močnejše 
evropske jeklarske industrije; v tem 
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kontekstu poudarja pomen ohranjanja 
močne industrijske baze v Evropi; 
poudarja, da postajajo raziskave, razvoj in 
inovacije vse pomembnejše, zlasti zaradi 
potrebe po razvoju proizvodnih metod z 
manj intenzivno rabo virov, ki ne 
škodujejo konkurenčnosti evropskih 
podjetij in spodbujajo zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (b) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. prav tako priporoča državam, naj 
vlagajo v človeške vire in izboljšujejo 
pogoje izvajanja pravice do izobraževanja 
in učenja, pri čemer naj omogočijo 
prehajanje med različnimi 
izobraževalnimi sistemi, da bi se tako 
vnaprej pripravili in odzvali na potrebe po 
kvalificirani delovni sili v jeklarski 
industriji, usmerjeni k novim 
tehnologijam ter zelenemu in energijsko 
neintenzivnemu gospodarstvu, hkrati pa 
bi tudi okrepili celotno proizvodno verigo, 
vključno s temeljnimi jeklarskimi obrati, 
potrebnimi za razvoj visokotehnoloških 
obratov;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (c) (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. meni, da je zdrava gospodarska rast 
predpogoj za povečanje povpraševanja po 
jeklu, a da bi bili za spodbujanje 
povpraševanja in zaposlovanja koristni 
tudi večji infrastrukturni projekti;

Or. en

Predlog spremembe 29
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (d) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da je v primerjavi z drugimi 
proizvodnimi delavci za delavce v jeklarski 
industriji veliko bolj verjetno, da bodo 
menili, da so premalo kvalificirani za 
svoje trenutne obveznosti na delovnem 
mestu; poziva k znatnim naložbam v 
pridobivanje spretnosti in usposabljanje, 
da se odpravi neustreznost spretnosti v 
jeklarskem sektorju ter zaščiti 
konkurenčnost in nadaljnji obstoj 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (e) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. pozdravlja instrumenta politike EU, ki 
vključujeta socialne partnerje, – evropski 
sektorski odbori za socialni dialog in 
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skupina na visoki ravni za jeklarsko 
industrijo –, saj sta pozitivno prispevala k 
vprašanjem industrijske politike v tem 
sektorju, in podpira nadaljnje delovanje 
skupine na visoki ravni;

Or. en

Predlog spremembe 31
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k reviziji pravil o državni 
pomoči, da bodo spodbujala produktivne 
naložbe, zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi javno lastništvo;

2. poziva k spodbujanju učinkovitih 
naložb, zaposlovanja in usposabljanja, 
vendar se strinja s poročilom Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora CESE 
1431/2004, da „pretekle izkušnje v zvezi s 
prestrukturiranjem evropske jeklarske 
industrije kažejo, da je državna pomoč 
podjetjem dvorezni meč: koristi samo 
določenim podjetjem in ima za posledico 
napačno razporeditev, saj se nerentabilne 
proizvodne zmogljivosti srednjeročno 
ohranjajo na trgu“, zato bi morala biti 
pomoč omejena na blažitev socialnih 
stisk, podporo raziskavam in razvoju 
inovativnih jeklarskih proizvodov in 
proizvodnih procesov ter odpravo 
enostranskih stroškov v EU, ki jih 
konkurenti zunaj EU nimajo;

Or. en

Predlog spremembe 32
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k reviziji pravil o državni 
pomoči, da bodo spodbujala produktivne 
naložbe, zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi javno lastništvo;

2. poziva k učinkoviti uporabi obstoječih
pravil o državni pomoči, da bodo 
spodbujala produktivne naložbe, 
zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi začasno javno lastništvo;
pozdravlja javno posvetovanje Komisije o 
tej temi;

Or. en

Predlog spremembe 33
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k reviziji pravil o državni 
pomoči, da bodo spodbujala produktivne
naložbe, zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi javno lastništvo;

2. poziva k reviziji pravil o državni 
pomoči, da bodo spodbujala trajnostne
naložbe, zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju ter nagrajevala 
naložbene odločitve v prid trajnostnemu 
in kakovostnemu zaposlovanju;

Or. en

Predlog spremembe 34
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k reviziji pravil o državni 
pomoči, da bodo spodbujala produktivne 
naložbe, zaposlovanje in izobraževanje ter 

2. poziva k reviziji politike konkurence in
pravil o državni pomoči, da bodo 
spodbujala produktivne naložbe, 
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sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi javno lastništvo;

zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi javno lastništvo;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k reviziji pravil o državni 
pomoči, da bodo spodbujala produktivne 
naložbe, zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi javno lastništvo;

2. poziva k reviziji pravil o državni 
pomoči, da bodo spodbujala raziskave in 
razvoj, stalno izobraževanje, zmanjšanje 
bremen, produktivne naložbe, 
zaposlovanje in izobraževanje ter 
sodelovanje predstavnikov zaposlenih pri 
upravljanju in odločanju, ob hudih krizah 
pa tudi javno lastništvo;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 2 (a) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k večji vključenosti socialnih 
partnerjev na nacionalni ravni v razpravo 
o izvajanju evropskega akcijskega načrta 
za jeklarstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 2 (b) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da so evropski jeklarski 
obrati pod konkurenčnim pritiskom zaradi 
stroškov energije; opozarja na zavezo 
Komisije, da bo objavila smernice v zvezi s 
programi državnih pomoči za obnovljive 
vire energije in dopis z neformalnimi 
navodili za oceno konkurence v zvezi z 
dolgoročnimi pogodbami o dobavi 
elektrike ter da bo vlagala v raziskave in 
inovacije na področju tehnologij za 
proizvodnjo energije za jeklarsko 
industrijo;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2 (c) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da se sredstva EU ne bi smela 
uporabljati za vzdrževanje poslovanja 
nekaterih obratov, saj bi to izkrivilo 
konkurenco med proizvajalci jekla v EU, 
temveč samo za lajšanje posledic 
zapiranja ali zmanjšanja proizvodnje za 
prizadete delavce ter za spodbujanje 
zaposlovanja mladih v sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 39
Frédéric Daerden
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 (d) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja, da je mogoče evropske 
jeklarske obrate s sklenitvijo zavezujočega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih 
spremembah s čim več podpisniki delno 
zaščititi pred okoljskim dampingom; 
poziva države članice, naj temeljito 
preučijo, kako bi lahko posamezni 
nacionalni ukrepi v zvezi s ceno energije, 
ki se zaračunava energijsko intenzivnim 
panogam, ali v zvezi z okoljskimi davki 
vplivali na evropsko jeklarsko industrijo;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti;

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva k 
večjemu sodelovanju med delodajalci in 
predstavniki delavcev na vseh ravneh 
(evropski, nacionalni in lokalni ravni ter 
na ravni podjetja) zaradi izvajanja 
akcijskega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 41
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da 
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti;

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poudarja, 
da je treba bolje izvajati obstoječi evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 42
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da 
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti;

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da 
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi, da bi se vnaprej 
pripravili na morebitna prestrukturiranja,
ter svetom delavcev v podjetjih in 
skupinah podeliti več novih pravic in 
pristojnosti ukrepanja;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da 
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da 
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
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posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti;

posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti; z 
dodatnimi (formalnimi in neformalnimi) 
strukturami socialnega dialoga, kot so 
delovne skupine, usmerjevalni odbori in 
druge, se oblikuje več prostora za 
izmenjave med delavci in delodajalci;

Or. en

Predlog spremembe 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da 
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti;

3. se strinja, da je potreben trajen socialni 
dialog s predstavniki delavcev; poziva, da 
je treba vzpostaviti ambiciozen evropski 
okvir o obveščanju delavcev in 
posvetovanju z njimi ter svetom delavcev 
podeliti več pravic in pristojnosti; na 
podlagi samoiniciativnega poročila 
2012/2061 poziva Komisijo, naj predloži 
zakonodajni predlog za udeležbo 
zaposlenih v primeru prestrukturiranja;

Or. de

Predlog spremembe 45
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (a) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba pripraviti 
dolgoročne strategije, ki bodo podjetjem 
in zaposlenim omogočile, da se 
prilagodijo strukturnim preoblikovanjem, 
hkrati pa predvidele spremembe in 
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karseda zmanjšale socialni učinek; 
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta 
o obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja; poudarja poseben 
pomen dolgoročnega načrtovanja 
strukturnih sprememb, ki zagotavljajo 
postopen prehod ob morebitnih 
spremembah potreb po zaposlovanju; 
poudarja, da bi morale biti spretnosti 
takšne, da bi zagotavljale zaposlitev in po 
potrebi omogočale prehod na nove 
proizvodne in poslovne modele; 

Or. en

Predlog spremembe 46
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (b) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. prav tako poziva k neobveznemu 
pravnemu okviru za nadnacionalne 
sporazume na ravni podjetja med 
mednarodnimi sindikalnimi zvezami in 
podjetji;

Or. de

Predlog spremembe 47
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (c) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva k neobveznemu pravnemu 
okviru za evropske nadnacionalne 
sporazume med podjetji v smislu 
resolucije Evropskega parlamenta z dne 
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12. septembra 2013 o čezmejnem 
kolektivnem pogajanju in 
nadnacionalnem socialnem dialogu 
(P7_TA-PROV(2013)0386); v tej zvezi 
opozarja na pomembnost avtonomije 
socialnih partnerjev in posebno vlogo 
evropskih delavskih svetov;

Or. de

Predlog spremembe 48
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (d) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. zahteva, da se resolucija Evropskega 
parlamenta o obveščanju zaposlenih in 
posvetovanju z njimi ter predvidevanju in 
upravljanju prestrukturiranja (P7_TA-
PROV(2013)0005) in njegova resolucija o 
čezmejnem kolektivnem pogajanju in 
socialnem dialogu (P7_TA-
Prov(2013)0386) začneta čim prej izvajati, 
da prestrukturiranje te panoge ne bo
škodilo zaposlenim;

Or. de

Predlog spremembe 49
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (e) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. poudarja, da bi morala Komisija 
konkretneje in podrobneje obravnavati 
vprašanje selitve virov CO2 ter da morajo 
biti cilji podnebne in energetske politike 
do leta 2030 tehnično in ekonomsko 
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izvedljivi v industrijskih sektorjih EU, 
poleg tega pa najuspešnejši ne bi smeli 
imeti nobenih neposrednih ali posrednih 
dodatnih stroškov zaradi podnebne 
politike; poleg tega poudarja, da bi morale 
določbe glede selitve virov CO2
zagotavljati 100 % brezplačno dodelitev za 
tehnično dosegljive referenčne vrednosti 
brez faktorja zmanjšanja za sektorje, v 
katerih obstaja tveganje selitve virov CO2, 
da bi se tako izognili situaciji, v kateri bi 
po podatkih zveze Eurofer jeklarska 
industrija EU do leta 2020 prejela le 62 % 
pravic do emisije, ki jih potrebuje;

Or. en

Predlog spremembe 50
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (f) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3f. želi pohvaliti sektor kovinsko-
predelovalne industrije za čezmejno 
usklajevanje kolektivnih pogajanj ter 
poziva socialne partnerje v jeklarskem 
sektorju, naj čim bolj izkoristijo 
nadnacionalni dialog, da se zoperstavijo 
zniževanju plač in slabšanju delovnih 
razmer;

Or. en

Predlog spremembe 51
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (g) (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3g. poudarja, da je za okrepitev 
nadaljnjega socialnega dialoga glede 
psihosocialnih omejitev na delovnem 
mestu v evropskem jeklarskem sektorju 
treba nameniti posebno pozornost 
posebnim značilnostim delovnih razmer, 
da se določijo vzroki, značilni za 
posamezen sektor – na primer težavnost 
dela v proizvodnji jekla, lastnosti delovne 
sile (moški, visoka starostna struktura), 
okoljska vprašanja, širjenje tehnoloških 
inovacij ter obsežno prestrukturiranje 
evropske jeklarske industrije – in se 
preveri njihov vpliv na delovna mesta, s 
čimer se lahko izboljša sektorska 
izmenjava in razmislek o preventivnih 
praksah; poleg tega poudarja, da lahko 
vsi ključni udeleženci na področju 
preventive (na evropski, nacionalni ali 
lokalni ravni), vključno z vodstvom 
podjetja, službami za varnost in zdravje 
pri delu, predstavniki delavcev in drugimi, 
preprečijo psihosocialne omejitve na 
delovnem mestu na vseh preventivnih 
ravneh; še naprej lahko izboljšujejo obe 
plati iste medalje, torej zdravje in 
uspešnost;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (h) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3h. ugotavlja, da so cene energije v EU v 
zadnjih letih skokovito narasle, zaradi 
česar se je konkurenčnost evropske 
industrije na globalni ravni občutno 
poslabšala, in se strinja z obljubo 
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Komisije, da poveča prizadevanja za 
zmanjšanje razlik v cenah in stroških 
energije med industrijo EU in njenimi 
glavnimi konkurenti, ter meni, da bi 
morala Komisija v ta namen v 12 mesecih 
pripraviti konkretne predloge;

Or. en

Predlog spremembe 53
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (i) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3i. poziva, da mora uprava pri vseh svojih 
odločitvah pravočasno in celovito 
upoštevati obstoječe direktive o 
individualnih in kolektivnih pravicah 
delavcev in njihovih zastopnikov 
(direktive 98/59 o kolektivnih odpustih, 
2001/23 o prenosu obratov, 2002/14 o 
splošnem okviru za obveščanje in 
posvetovanje, 2009/38 o evropskih svetih 
delavcev, 2001/86 o udeležbi delavcev v 
SE) in drugo ter ne sme postavljati 
delavcev in njihovih zastopnikov pred 
izvršena dejstva;

Or. de

Predlog spremembe 54
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (j) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3j. ugotavlja, da daje sistem za trgovanje z 
emisijami prednost proizvajalcem 
električne energije, ki lahko dodatne 
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stroške vključijo v cene električne 
energije, ki jih plačajo njihove stranke, 
jeklarska industrija na svetovnih trgih pa 
ne more zvišati cen, zato se delovna mesta 
izvažajo; meni, da so predlogi Komisije o 
nadomestilih za višje cene električne 
energije dobronamerni, ker pa so države 
članice v finančnih težavah, bi morala 
nadomestila prihajati z evropske ravni, iz 
evropskega sklada pod nadzorom 
Komisije, če želimo nadaljevati s sistemom 
za trgovanje z emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 55
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (k) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3k. poziva k ukrepom za boj proti 
nepoštenim trgovinskim praksam in 
kršitvam pravil STO, saj je prekomerna 
proizvodnja jekla po vsem svetu privedla 
do protekcionizma, neposredne ali 
posredne državne pomoči in odlaganja 
presežnega jekla na evropske trge;

Or. en

Predlog spremembe 56
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3 (l) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3l. poudarja, da morajo vse službe 
Komisije, vključno z GD za konkurenco, 
GD za podnebno politiko in GD za okolje, 



AM\1006620SL.doc 31/40 PE521.686v01-00

SL

sodelovati, da bi jeklarski industriji EU 
pomagale, da bi se izognili spornim 
ukrepom s kontraproduktivnimi učinki 
(medsektorski korekcijski faktor, 
odložitve, oviranje potrebnega 
združevanja itd.), ki povzročajo večji uvoz 
jekla in več emisij CO2 v svetu;

Or. en

Predlog spremembe 57
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in zaposlovanje zelo
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
ocenijo prihodnji razvoj zaposlovanja v 
jeklarskem sektorju v celotni EU in v 
posameznih državah članicah ter 
spodbujajo države članice in socialne 
partnerje, naj pripravijo ustrezne načrte 
za usposabljanje, preusposabljanje, 
mobilnost ter iskanje nove zaposlitve za 
delavce znotraj sektorja in delavce, ki 
bodo morda odpuščeni; poudarja, da sta v 
procesu industrijskih sprememb evropska 
pomoč in pomoč držav članic za
izobraževanje in zaposlovanje zelo
pomembni; poziva k njuni ohranitvi in 
nadzoru nad njuno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 58
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za 
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za 
izobraževanje in zaposlovanje kot podpora 
evropskim industrijskim panogam ob 
soočanju s konkurenco tretjih držav zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje – da se predvidijo potrebne 
spretnosti in prilagodi stopnja spretnosti 
delavcev, tudi z vseživljenjskim učenjem –
in za zaposlovanje zelo pomembna; poziva 
k njeni ohranitvi in nadzoru nad njeno 
uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 60
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in prenosljive spretnosti
zelo pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
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nadzoru nad njeno uporabo; nadzoru nad njeno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 61
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za 
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za 
izobraževanje in zaposlovanje ter 
ohranjanje in razvoj kompetenc, 
strokovnega znanja in izkušenj zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo, da se izboljša 
načrtovanje in upravljanje sprememb s 
pospeševanjem trgovanja, posodabljanjem 
spretnosti in podpiranjem 
preusposabljanja; je zaskrbljen zaradi 
pomanjkanja sistemskih rešitev glede 
menjave generacij ter pomanjkanja 
spretnosti ter izgube znanja in kompetenc 
v prihodnosti ter poudarja, da je treba 
obdržati delovno silo in spretnosti, ki so 
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bistvenega pomena za prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 63
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo;

4. poudarja, da je v procesu industrijskih 
sprememb evropska pomoč za
izobraževanje in zaposlovanje zelo 
pomembna; poziva k njeni ohranitvi in 
nadzoru nad njeno uporabo; poudarja 
trajnostno korist, ki jo ima izobraževanje 
in usposabljanje ter dualno poklicno 
izobraževanje za jeklarsko industrijo za 
kvalifikacijo in zadržanje strokovnjakov;

Or. de

Predlog spremembe 64
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 4 (a) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva, naj se Evropski socialni sklad 
uporablja za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev ter za 
izboljšanje vseživljenjskega učenja, ki 
obravnava potrebe po spretnostih, 
ustreznost spretnosti in predvidevanje 
sprememb v jeklarski industriji, ob tem pa 
upošteva, da se je treba preusmeriti k 
gospodarstvu, ki je bolj gospodarno z viri;

Or. en
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Predlog spremembe 65
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 4 (b) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva države članice, naj v primeru 
zaprtja obratov ali znatnega zmanjšanja 
proizvodnje kot kratkoročen ukrep v celoti 
izrabijo Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG); ponavlja svoje 
stališče, da bi zasnova ukrepov tega 
sklada morala biti združljiva s prehodom 
na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki 
učinkovito izkorišča vire;

Or. en

Predlog spremembe 66
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 (c) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da je treba ravnanje z odpadnim 
jeklom izločiti iz splošnih pravil glede 
ravnanja z odpadki ter da je treba 
zmanjšati birokracijo v zvezi s trgovino z 
odpadnim jeklom;

Or. en

Predlog spremembe 67
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 (d) (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. pozdravlja predlog Komisije, da se 
metalurški koks vključi na seznam nujno 
potrebnih surovin, ter ugotavlja, da je z 
vidika evropske proizvodnje nerjavnega 
jekla njuno potrebna tudi razpoložljivost 
niklja in kroma, odpadnega jekla in 
nekaterih drugih snovi;

Or. en

Predlog spremembe 68
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 (e) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. meni, da je treba metalurški koks ločiti 
od fosilnih goriv in posledično sistema za 
trgovanje z emisijami, ker ga trenutno ni 
mogoče nadomestiti z drugimi gorivi;

Or. en

Predlog spremembe 69
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva, da je treba pri oblikovanju nove 
evropske strategije za zdravje in varnost 
pri delu in v smernicah o pokojninah
upoštevati težavnost jeklarskega dela.

5. poziva, da je treba upoštevati novo 
evropsko strategijo za zdravje in varnost 
pri delu ter smernice o pokojninah in 
drugih socialnih ugodnostih za delavce v 
jeklarskem sektorju.

Or. en
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Predlog spremembe 70
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva, da je treba pri oblikovanju nove 
evropske strategije za zdravje in varnost pri 
delu in v smernicah o pokojninah
upoštevati težavnost jeklarskega dela.

5. poziva, da je treba pri oblikovanju nove 
evropske strategije za zdravje in varnost pri 
delu upoštevati težavnost jeklarskega dela.

Or. en

Predlog spremembe 71
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva, da je treba pri oblikovanju nove 
evropske strategije za zdravje in varnost pri 
delu in v smernicah o pokojninah 
upoštevati težavnost jeklarskega dela.

5. poziva, da je treba pri oblikovanju nove 
evropske strategije za zdravje in varnost pri 
delu in v smernicah o pokojninah 
upoštevati težavnost in stresnost
jeklarskega dela za zaposlene in 
podizvajalce.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva, da je treba pri oblikovanju nove 
evropske strategije za zdravje in varnost pri 

5. poziva, da je treba pri oblikovanju nove 
evropske strategije za zdravje in varnost pri 
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delu in v smernicah o pokojninah 
upoštevati težavnost jeklarskega dela.

delu in v smernicah o pokojninah 
upoštevati težavnost jeklarskega dela; 
poudarja, da so delavci v jeklarskem 
sektorju bolj izpostavljeni službeni 
obremenjenosti, ker se soočajo s fizičnimi 
tveganji in imajo zaradi svojega dela več 
težav z zdravjem kot povprečni delavec v 
EU28.

Or. en

Predlog spremembe 73
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 5 (a) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. predlaga Komisiji, naj oceni, kako se 
to, da svetovna finančna skupina 
jeklarskega obrata, ki se ga je odločila 
zapreti, ne želi prodati drugi skupini kot 
potencialni prevzemnici ali javnemu 
subjektu v začasno javno last, sklada z 
evropskim konkurenčnim pravom.

Or. fr

Predlog spremembe 74
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 5 (b) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva vse sodelujoče, naj se 
zavzamejo, da se bodo delodajalci iz 
jeklarske industrije zavezali k vzpostavitvi 
sklada za podporo; z njegovo pomočjo bi 
bilo treba financirati ukrepe za omilitev 
učinkov prestrukturiranja panoge na 
zaposlene; pri tem imajo prednost ukrepi, 
kot so nadaljnje usposabljanje in/ali 
prekvalifikacija, zdravje in varnost pri 
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delu ter (zdravstveno pogojene) sheme 
predčasnega upokojevanja; odpravnine v 
primeru odpustitve se morajo uporabiti 
kot zadnja možnost;

Or. de

Predlog spremembe 75
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 5 (c) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da mora Unija varovati 
interese svoje jeklarske industrije v 
trgovinskih odnosih, tako pri oblikovanju 
trgovinskih sporazumov ali zakonodaje o 
dostopu podjetij tretjih držav do javnih 
trgov kot pri vse preredki uporabi orodij 
za varstvo pred nelojalno konkurenco 
podjetij tretjih držav;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 5 (d) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. priporoča, da Komisija in države 
članice vzpostavijo mehanizme za 
izvajanje evropske industrijske politike, ki 
ne bi bila oslabljena zaradi konkurence 
med državami članicami, ki vlada danes; 
zato priporoča večje zbliževanje 
nacionalnih socialnih standardov in 
davčno harmonizacijo;

Or. fr
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Predlog spremembe 77
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 5 (e) (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva države članice, naj pri 
morebitnih spremembah Pogodb 
oblikujejo skupno industrijsko politiko, 
katere cilji in sredstva bodo primerljivi s 
skupno kmetijsko politiko – to pa zajema 
resnično nadnacionalno posvetovanje o 
skupni strategiji, pomembna finančna 
sredstva in instrumente za ureditev trgov, 
kakršne imajo druga velika trgovinska 
območja po svetu, na primer denarni 
instrument ali pravila o državni pomoči, 
prilagojena potrebam naša industrije –, 
ob hkratnem spoštovanju mednarodnega 
prava;

Or. fr


