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Amendamentul 1
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie 
Referirea 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 27 martie 2013, intitulată „Carte 
verde – Un cadru pentru 2030 pentru 
politici în domeniul climei şi al energiei” 
(COM(2013)0169),

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Referirea 19 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere studiul Eurofound 
privind organizaţiile partenerilor sociali: 
industria siderurgică,

Or. es

Amendamentul 3
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât sectoarele europene ale 
cărbunelui şi oţelului au jucat un rol 
semnificativ din punct de vedere istoric în 
procesul de integrare europeană şi 
constituie baza pentru generarea de 
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valoare adăugată industrială europeană;

Or. de

Amendamentul 4
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât industria siderurgică europeană 
este al doilea producător de oţel ca mărime 
din lume şi are o importanţă strategică 
pentru o serie de sectoare economice 
europene majore, precum transportul 
terestru şi naval, construcţii, maşini, 
energie şi apărare;

B. întrucât industria siderurgică europeană 
este al doilea producător de oţel ca mărime 
din lume şi are o importanţă strategică 
pentru o serie de sectoare economice 
europene majore, precum transportul 
terestru şi naval, construcţii, maşini,
aparate electrocasnice, energie şi apărare;

Or. es

Amendamentul 5
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât oţelul va rămâne un material-
cheie pentru lanţurile de valori industriale 
din Europa, şi prin urmare, este în 
interesul Uniunii Europene de a-şi păstra
producţia internă;

C. întrucât oţelul, graţie durabilităţii şi 
flexibilităţii sale, este un material de 
construcţii esenţial în fabricarea de 
produse semifinite, precum: secţiuni de 
oţel, inclusiv tije, fire, table groase şi 
subţiri şi, în special, table ambutisate 
adânc pentru sectorul auto; prin urmare, 
este în interesul Uniunii Europene să îşi 
păstreze producţia internă;

Or. pl
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Amendamentul 6
András Gyürk

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât oţelul va rămâne un material-
cheie pentru lanţurile de valori industriale 
din Europa, şi prin urmare, este în interesul 
Uniunii Europene de a-şi păstra producţia 
internă;

C. întrucât se preconizează că cererea 
agregată de oţel va creşte pe termen lung 
şi oţelul va rămâne un material-cheie 
pentru lanţurile de valori industriale din 
Europa şi, prin urmare, este în interesul 
Uniunii Europene să îşi păstreze producţia 
internă;

Or. en

Amendamentul 7
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât Uniunea Europeana trebuie 
să promoveze o politică de dezvoltare a 
producţiei industriale în toate statele 
membre astfel încât să se asigure locuri 
de muncă pe teritoriul Uniunii şi să se 
asigure o creştere a nivelului actual de 
15,2 % din PIB la un nivel de cel puţin 
20 % până în 2020;

Or. ro

Amendamentul 8
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie 
Considerentul D



PE523.124v01-00 6/89 AM\1010180RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât industria siderurgică din UE 
este un angajator important, reprezentând 
350 000 de locuri de muncă directe şi mai 
multe milioane de locuri de muncă în 
industriile conexe;

D. întrucât industria siderurgică din UE 
este un angajator important, reprezentând 
350 000 de locuri de muncă directe şi mai 
multe milioane de locuri de muncă în 
industriile conexe, inclusiv lanţul de 
aprovizionare din domeniul reciclării;

Or. en

Amendamentul 9
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât relaţiile industriale din 
industria siderurgică sunt puternic 
organizate, fapt dovedit prin nivelul 
ridicat de sindicalizare, prezenţa 
puternică a organizaţiilor de întreprinderi 
care, de asemenea, au o densitate ridicată 
şi nivelul ridicat de acoperire a 
negocierilor colective;

Or. es

Amendamentul 10
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât mişcările sociale şi grevele 
peste tot în Europa dovedesc mobilizarea 
salariaţilor din sectorul industrial şi 
devotamentul lor pentru protecţia forţei de 
muncă şi a sectorului siderurgic;
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Or. fr

Amendamentul 11
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Considerentul F – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât, în ciuda rolului conducător în 
materie de cercetare şi dezvoltare exercitat
de industria siderurgică europeană, a 
impactului redus asupra mediului şi a
eficienţei resurselor, competitivitatea la 
nivel mondial este în pericol ca rezultat 
combinat al mai multor factori:

F. întrucât, în ciuda eforturilor persistente
în materie de cercetare şi dezvoltare
exercitate de industria siderurgică 
europeană şi a măsurilor sale pentru 
eficienţa resurselor, competitivitatea la 
nivel mondial este în pericol ca rezultat 
combinat al mai multor factori:

Or. en

Amendamentul 12
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Considerentul F – punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 cererea de oţel a scăzut substanţial 
ca urmare a crizei financiare şi 
economice;

 întrucât cererea de oţel a scăzut 
substanţial ca urmare a crizei 
financiare şi economice şi, în 
special, ca urmare a planurilor de 
austeritate care au creat un cerc 
vicios, privând astfel gospodăriile 
şi întreprinderile de resursele 
necesare asigurării unei cereri 
suficiente;

Or. fr
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Amendamentul 13
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Considerentul F – punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 cererea de oţel a scăzut substanţial 
ca urmare a crizei financiare şi 
economice;

 cererea de oţel a scăzut substanţial 
ca urmare a crizei financiare şi 
economice, printre altele, dar şi ca 
urmare a schimbărilor structurale 
din unele sectoare care utilizează 
oţel;

Or. en

Amendamentul 14
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Considerentul F – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 strategiile financiare, industriale şi 
comerciale urmărite de actorii 
principali din sectorul industrial al 
oţelului conduc la concentrarea şi 
financiarizarea sectorului;

Or. en

Amendamentul 15
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Considerentul F – punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 costurile operaţionale sunt excesiv eliminat
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de mari în comparaţie cu cele ale 
competitorilor;

Or. fr

Amendamentul 16
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Considerentul F – punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 costurile operaţionale sunt excesiv 
de mari în comparaţie cu cele ale 
competitorilor;

 costurile operaţionale sunt mari în 
comparaţie cu cele ale 
competitorilor;

Or. en

Amendamentul 17
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie 
Considerentul F – punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 există o concurenţă acerbă din ţări 
terţe care nu respectă acelaşi 
condiţii de concurenţă echitabilă;

 există o concurenţă acerbă din ţări 
terţe care nu trebuie să respecte 
cadrul juridic al UE;

Or. en

Amendamentul 18
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Considerentul F – punctul 3
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 există o concurenţă acerbă din ţări 
terţe care nu respectă acelaşi
condiţii de concurenţă echitabilă;

 există o concurenţă acerbă din ţări 
terţe în care nu există condiţii de 
concurenţă echitabile;

Or. en

Amendamentul 19
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Considerentul F – punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

 există o concurenţă acerbă din ţări 
terţe care nu respectă acelaşi
condiţii de concurenţă echitabilă;

 există o concurenţă acerbă din ţări 
terţe care nu respectă aceleaşi
condiţii de concurenţă echitabilă 
care duc la o reală criză 
structurală a sectorului;

Or. it

Amendamentul 20
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât rezultatele evaluării costului 
cumulat al sectorului siderurgic arată că 
respectarea reglementărilor UE 
influenţează o proporţie semnificativă a 
marjelor de profit ale producătorilor de 
oţel din UE;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 21
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât rezultatele evaluării costului 
cumulat al sectorului siderurgic arată că 
respectarea reglementărilor UE
influenţează o proporţie semnificativă a 
marjelor de profit ale producătorilor de oţel 
din UE;

G. întrucât rezultatele evaluării costului 
cumulat al sectorului siderurgic arată că 
respectarea reglementărilor UE 
influenţează o proporţie semnificativă a 
marjelor de profit ale producătorilor de oţel 
din UE; solicită, în acest cadru, o 
reformare totală a legislaţiei şi a 
regulamentelor privind politica 
industrială şi, în special, o simplificare şi 
o îmbunătăţire a liniilor directoare 
privind ajutoarele acordate 
întreprinderilor în dificultate şi ajutoarele 
de stat în general;

Or. fr

Amendamentul 22
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ga. întrucât un număr mare de 
producători de oţel au urmat strategii care 
se axează pe câştiguri financiare pe 
termen scurt, în detrimentul inovării, al 
investiţiilor în C-D, în ocuparea forţei de 
muncă şi în înnoirea competenţelor; 
întrucât alternanţele lor politice urmărite 
cu unicul scop de a menţine preţurile au 
fost dăunătoare echipamentului 
instalaţiei, competenţelor-cheie şi know-
how-ului;



PE523.124v01-00 12/89 AM\1010180RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 23
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ga. întrucât observăm că politica UE în 
domeniul mediului şi al energiei creează 
un mediu de afaceri dificil pentru 
industria siderurgică, în special prin 
creşterea preţului la energie şi făcând 
necompetitivă producţia UE pe piaţa 
mondială;

Or. en

Amendamentul 24
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ga. întrucât costurile la energie 
reprezintă până la 40 % din totalul 
costurilor operaţionale şi întrucât 
preţurile la energia electrică pentru 
consumatorii finali industriali ai UE 
limitează competitivitatea întreprinderilor 
europene într-o piaţă globalizată;

Or. it

Amendamentul 25
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluţie 
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Gb. întrucât cererea din partea sectorului 
auto este în scădere ca urmare a 
supracapacităţii structurale în timp ce, pe 
de altă parte, sectoare, precum energia 
din surse regenerabile, infrastructura 
energetică, reprezintă oportunităţi reale 
pentru sectorul siderurgic (o turbină 
eoliană de 3mW = 500 automobile);

Or. en

Amendamentul 26
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât mai multe deşeuri de oţel sunt 
exportate din UE decât sunt importate, iar 
UE pierde, astfel, un volum important de 
valoroase materii prime secundare;

H. întrucât mai multe deşeuri de oţel sunt 
exportate din UE decât sunt importate, iar
UE pierde, astfel, un volum important de 
valoroase materii prime secundare;
întrucât industria siderurgică a UE 
depinde de importurile de materii prime, 
în condiţiile în care 40 % din materiile 
prime industriale globale fac obiectul 
restricţiilor la export, iar, spre deosebire 
de multe ţări care îşi restricţionează 
exporturile, Europa exportă numeroase 
deşeuri de oţel;

Or. en

Amendamentul 27
Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie 
Considerentul H
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât mai multe deşeuri de oţel sunt 
exportate din UE decât sunt importate, iar 
UE pierde, astfel, un volum important de 
valoroase materii prime secundare;

H. întrucât mai multe deşeuri de oţel sunt 
exportate din UE decât sunt importate, iar 
UE pierde, astfel, un volum important de 
valoroase materii prime secundare, adesea 
în beneficiul producţiei siderurgice din 
ţări în care legislaţia privind mediul este 
în urma celei europene;

Or. en

Amendamentul 28
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. constată că întreprinderile metalurgice 
care îşi desfăşoară activitatea în UE sunt 
orientate către exploatarea optimă a 
potenţialului tehnologic existent şi către 
minimizarea investiţiilor inovatoare în 
ambutisarea adâncă a oţelului, reducând 
astfel politica industrială la activităţi cu 
caracter temporar; este surprins de faptul 
că, în faţa colapsului extrem al 
sectoarelor industriale individuale (auto, 
producătoare de oţel şi altele), Comisia se 
limitează la elaborarea de „planuri de 
acţiune” şi numirea unor „grupuri la 
nivel înalt” în loc să dezvolte o politică 
industrială a UE cuprinzătoare şi 
orientată către viitor;

Or. pl

Amendamentul 29
Roberta Angelilli, Amalia Sartori
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât actuala criză, la fel ca cele 
anterioare, creează dificultăţi sociale 
enorme pentru lucrătorii şi regiunile în 
cauză şi întrucât întreprinderile în curs de 
restructurare ar trebui să acţioneze într-
un mod responsabil din punct de vedere 
social, deoarece experienţa ne arată că nu 
se poate realiza o restructurare de succes 
în absenţa unui dialog social suficient;

Or. it

Amendamentul 30
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât actuala criză a determinat o 
supraproducţie de oţel la nivel mondial şi 
întrucât se estimează că în 2050 utilizarea 
oţelului şi a altor metale comune va fi de 
două sau de trei ori mai mare în raport cu 
actualul nivel şi că în următorii ani 
industria siderurgică europeană trebuie 
să supravieţuiască acestei „văi a morţii”, 
să investească şi să îşi îmbunătăţească 
competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 31
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Ib (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ib. întrucât industria siderurgică, în 
special cea a oţelului, este pe deplin 
globalizată şi Europa se confruntă cu o 
concurenţă acerbă din partea ţărilor terţe, 
preţurile de producţie din UE fiind mai 
mari ca urmare a sarcinii unilaterale a 
costurilor din UE, cauzată în principal de 
politicile UE în materie de energie şi 
climă, fapt care face ca preţurile gazelor 
în UE să fie de trei sau de patru ori mai 
mari decât cele din SUA, iar preţurile la 
electricitate de două ori mai mari;

Or. en

Amendamentul 32
Roberta Angelilli, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ib. întrucât, o restructurare de succes din 
punct de vedere economic şi responsabilă 
din punct de vedere social impune 
integrarea sa într-o strategie pe termen 
lung care are drept scop să asigure şi să 
consolideze sustenabilitatea şi 
competitivitatea întreprinderii pe termen 
lung;

Or. it

Amendamentul 33
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Considerentul Ic (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ic. întrucât, potrivit Eurofer, în cadrul 
ETS criteriile de referinţă pentru fontă şi 
cocs sunt stabilite la sub 10 % din cea mai 
bună performanţă, factorul de corecţie 
transsectorial reduce alocarea cu titlu 
gratuit cu 17,5 % în 2020, ceea ce se 
adaugă la o reducere de 21,6 % pentru 
anii 2013-2020 chiar şi pentru cea mai 
eficientă instalaţie din UE. În plus, 
actuala directivă elimină alocările cu titlu 
gratuit într-o proporţie de 25 % dintre 
criteriile de referinţă, vizând o scădere 
lineară până la 0 % în 2027, şi întrucât 
potenţialul real de reducere a emisiilor de 
CO2 până în 2050 este de aproximativ 
15 %;

Or. en

Amendamentul 34
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. salută planul de acţiune al Comisiei 
pentru industria siderurgică din Europa ca 
pe un element important în vederea 
prevenirii relocalizării ulterioare a 
producţiei de oţel în afara Europei;

1. salută planul de acţiune al Comisiei 
pentru industria siderurgică din Europa ca 
pe un element important în vederea 
prevenirii relocalizării ulterioare a 
producţiei de oţel în afara Europei, însă 
este îngrijorat de lipsa de ambiţie şi 
corectitudine în planul de acţiune pentru 
industria siderurgică din Europa; solicită 
elaborarea de urgenţă a unei strategii 
care să se sprijine pe toate instrumentele 
Uniunii Europene, inclusiv pe politicile în 
materie de ocupare a forţei de muncă şi 
de formare, precum şi a unei foi de 
parcurs care să stabilească un calendar 
precis pentru implementarea planului de 
acţiune;
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Or. en

Amendamentul 35
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. salută abordarea Comisiei ce prevede 
continuarea dialogului dintre instituţiile 
UE, directori executivi şi sindicate din 
acest sector, sub forma unei mese rotunde 
permanente la nivel înalt privind oţelul;

2. ia act de abordarea Comisiei ce prevede 
continuarea dialogului dintre instituţiile 
UE, directori executivi şi sindicate din 
acest sector, sub forma unei mese rotunde 
permanente la nivel înalt privind oţelul; 
reaminteşte că aceasta nu va fi utilă decât 
dacă are ca rezultat decizii clare şi 
propuneri legislative care să permită 
găsirea unei soluţii permanente pentru 
sectorul siderurgic; solicită ca 
disponibilităţile politice afişate să nu 
rămână fără ecou, precum numeroasele 
comunicări adoptate anterior privind 
politica industrială;

Or. fr

Amendamentul 36
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. salută instituirea unui Grup la nivel 
înalt privind oţelul, deşi regretă frecvenţa 
redusă a reuniunilor sale, care este 
limitată la o reuniune pe an; consideră 
esenţial ca autorităţile regionale şi locale 
să participe îndeaproape la proces, 
facilitând şi încurajând participarea 
regiunilor europene în care sunt 
localizate întreprinderile siderurgice, la 
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activităţile Grupului la nivel înalt privind 
oţelul, cu scopul de a promova 
cooperarea, schimbul de informaţii şi 
bunele practici în rândul principalelor 
părţi interesate;

Or. es

Amendamentul 37
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie 
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. invită Comisia Europeană să includă 
lanţul de aprovizionare în domeniul 
reciclării în discuţiile în curs de 
desfăşurare şi cele viitoare privind 
strategiile asociate cu industria 
siderurgică; invită Comisia Europeană în 
acest context, să includă lanţul de 
aprovizionare în domeniul reciclării în 
cadrul mesei rotunde permanente la nivel 
înalt privind oţelul, astfel cum a fost 
anunţată în COM(2013)407;

Or. en

Amendamentul 38
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie 
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază că dreptul european actual 
privind concurenţa şi ajutorul de stat 
garantează condiţii stabile pentru sectorul 
oţelului; invită Comisia să continue să fie 
fermă în urmărirea şi sancţionarea 
situaţiilor de denaturare a concurenţei;
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Or. de

Amendamentul 39
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Subtitlul I.1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I.1. Impulsionarea cererii I.1. Sprijinirea dezvoltării de noi strategii 
şi pieţe

Or. en

Amendamentul 40
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază faptul că creşterea economică 
depinde de o industrie europeană mai
puternică, şi, prin urmare, îndeamnă 
Comisia şi statele membre să stimuleze 
cererea prin sprijinirea sectoarelor-cheie
ale industriei siderurgice, prin stimularea 
condiţiilor de investiţii, consolidarea pieţei 
interne şi promovarea proiectelor europene 
de dezvoltare a infrastructurii;

3. subliniază faptul că creşterea economică
durabilă depinde de o industrie europeană 
puternică şi, prin urmare, îndeamnă 
Comisia şi statele membre să sprijine 
dezvoltarea strategică de noi sectoare-
cheie ale industriei siderurgice, inclusiv 
pentru cercetare şi inovare şi dezvoltarea 
de competenţe, prin consolidarea pieţei 
interne şi promovarea proiectelor europene 
de dezvoltare a infrastructurii, precum 
proiectele din sectorul energetic 
(generarea şi distribuţia de energie din 
surse regenerabile), sectorul transportului 
public şi sectorul construcţiilor eficiente 
din punct de vedere energetic;

Or. en
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Amendamentul 41
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază faptul că creşterea economică 
depinde de o industrie europeană mai 
puternică, şi, prin urmare, îndeamnă 
Comisia şi statele membre să stimuleze 
cererea prin sprijinirea sectoarelor-cheie 
ale industriei siderurgice, prin stimularea 
condiţiilor de investiţii, consolidarea pieţei 
interne şi promovarea proiectelor europene 
de dezvoltare a infrastructurii;

3. subliniază faptul că creşterea economică 
depinde de o industrie europeană mai 
puternică şi, prin urmare, îndeamnă 
Comisia şi statele membre să stimuleze 
cererea prin sprijinirea sectoarelor-cheie 
ale industriei siderurgice, prin stimularea 
condiţiilor de investiţii şi promovarea 
proiectelor europene de dezvoltare a 
infrastructurii, în legătură cu toţi actorii şi, 
în special, cu reprezentanţii salariaţilor în 
consiliile de administraţie;

Or. fr

Amendamentul 42
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. subliniază faptul că creşterea economică 
depinde de o industrie europeană mai 
puternică, şi, prin urmare, îndeamnă 
Comisia şi statele membre să stimuleze 
cererea prin sprijinirea sectoarelor-cheie 
ale industriei siderurgice, prin stimularea 
condiţiilor de investiţii, consolidarea pieţei 
interne şi promovarea proiectelor europene 
de dezvoltare a infrastructurii;

3. subliniază faptul că creşterea economică 
depinde de o industrie europeană mai 
puternică şi, prin urmare, îndeamnă 
Comisia şi statele membre să stimuleze 
cererea prin sprijinirea sectoarelor-cheie 
ale industriei siderurgice, prin stimularea 
condiţiilor de investiţii, consolidarea pieţei 
interne, promovarea proiectelor europene 
de dezvoltare a infrastructurii şi 
garantarea faptului că o proporţie de cel 
puţin 20 % dintre contractele de achiziţii 
publice sunt rezervate întreprinderilor 
europene;

Or. fr
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Amendamentul 43
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază că producţia de oţel pentru 
construcţii se poate baza într-o mare 
măsură pe metalurgia de fuziune, 
utilizând deşeuri de metale reciclate, 
separate şi păstrând standardele europene 
care includ criterii de durabilitate şi o 
marjă de plasticitate; consideră că rolul 
metalurgiei de fuziune bazată pe deşeuri 
de metale nu ar trebui să fie 
supraestimată, întrucât nu poate fi 
utilizată efectiv la producerea tuturor 
varietăţilor de oţel, în special a produselor 
plate ambutisate adânc;

Or. pl

Amendamentul 44
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră că sectorul construcţiilor 
este unul dintre principalele sectoare 
consumatoare de oţel, prin urmare, 
pentru stimularea sa este necesar un 
studiu aprofundat în UE privind creşterea 
nu doar a numărului lucrărilor publice în 
domeniul infrastructurii de comunicare şi 
transport, ci şi a numărului de lucrări 
publice asociată cu sectoare precum 
educaţia, cultura, administraţia publică, 
precum şi cele asociate cu construcţiile 
durabile şi eficienţa energetică;
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Or. es

Amendamentul 45
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază importanţa şi oportunitatea 
unui parteneriat transatlantic de comerţ şi 
de investiţii pentru a consolida 
schimburile şi cererea în sectoarele-cheie 
prin recurgerea la oţel şi insistă, prin 
urmare, asupra necesităţii de a desfăşura 
aceste negocieri fără a compromite 
competitivitatea noastră industrială în 
niciunul dintre aceste sectoare;

Or. fr

Amendamentul 46
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră că politicile europene 
ambiţioase privind energia din surse 
regenerabile şi economiile de energie ar 
putea stimula pe viitor cererea de oţel în 
Europa, oferind oportunitatea de a crea 
noi produse cu valoare adăugată 
(ridicată);

Or. en
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Amendamentul 47
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. afirmă că producţia europeană de 
tablă de oţel ambutisată adânc utilizând 
tehnologii metalurgice şi de prelucrare 
inovatoare poate deveni o condiţie 
esenţială pentru obţinerea unui avantaj 
competitiv sustenabil al preţului pentru 
industria auto europeană;

Or. pl

Amendamentul 48
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. solicită Comisiei să creeze un instrument 
aprofundat de analiză a pieţei oţelului, care 
ar putea oferi informaţii precise cu privire 
la echilibrul dintre cererea şi oferta de oţel 
la nivel european şi mondial; consideră că 
monitorizarea pieţei oţelului ar putea 
contribui în mod semnificativ la 
transparenţa pieţelor oţelului şi deşeurilor 
de oţel şi ar putea oferi informaţii de 
valoare în vederea adoptării de măsuri 
corective şi proactive care sunt inevitabile 
având în vedere caracterul ciclic al 
industriei siderurgice;

4. solicită Comisiei să creeze un instrument 
aprofundat de analiză a pieţei oţelului, care 
ar putea oferi informaţii precise cu privire 
la echilibrul dintre cererea şi oferta de oţel 
la nivel european şi mondial, făcând 
distincţia între componentele structurale 
şi cele ciclice ale dezvoltării acestei pieţe;
consideră că monitorizarea pieţei oţelului 
ar putea contribui în mod semnificativ la 
transparenţa pieţelor oţelului şi deşeurilor 
de oţel şi ar putea oferi informaţii de 
valoare în vederea adoptării de măsuri 
corective şi proactive care sunt inevitabile 
având în vedere caracterul ciclic al 
industriei siderurgice;

Or. en
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Amendamentul 49
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie 
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. solicită Comisiei să creeze un instrument 
aprofundat de analiză a pieţei oţelului, care 
ar putea oferi informaţii precise cu privire 
la echilibrul dintre cererea şi oferta de oţel 
la nivel european şi mondial; consideră că 
monitorizarea pieţei oţelului ar putea 
contribui în mod semnificativ la 
transparenţa pieţelor oţelului şi deşeurilor 
de oţel şi ar putea oferi informaţii de 
valoare în vederea adoptării de măsuri 
corective şi proactive care sunt inevitabile 
având în vedere caracterul ciclic al 
industriei siderurgice;

4. solicită Comisiei să creeze un instrument 
aprofundat de analiză a pieţei oţelului, care 
ar putea oferi informaţii precise cu privire 
la echilibrul dintre cererea şi oferta de oţel
şi reciclare la nivel european şi mondial;
consideră că monitorizarea pieţei oţelului 
ar putea contribui în mod semnificativ la 
transparenţa pieţelor oţelului şi deşeurilor 
de oţel şi ar putea oferi informaţii de 
valoare în vederea adoptării de măsuri 
corective şi proactive care sunt inevitabile 
având în vedere caracterul ciclic al 
industriei siderurgice;

Or. en

Amendamentul 50
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. subliniază că limitarea cererii nu 
trebuie să conducă la o concurenţă 
neloială pentru locuri de muncă în rândul 
statelor membre ale UE; în această 
privinţă, solicită o soluţie paneuropeană;

Or. de

Amendamentul 51
Adam Gierek
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Propunere de rezoluţie 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. atrage atenţia Comisiei asupra 
faptului că produsele semifinite din oţel, 
fiind produse de piaţă, pot juca un rol 
decisiv în obţinerea unui avantaj 
competitiv sustenabil pentru numeroase 
industrii de maşini, inclusiv producţia de 
automobile;

Or. pl

Amendamentul 52
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. solicită Comisiei şi statelor membre să 
sprijine iniţiative care urmăresc 
combaterea pieţelor ilegale ale produselor 
siderurgice în UE, în special evaziunea 
impozitului pe valoarea adăugată;

Or. it

Amendamentul 53
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. solicită Comisiei să utilizeze acest 
instrument de analiză a pieţei pentru a 
anticipa riscurile şi a investiga modul în 
care închiderea centralelor afectează 



AM\1010180RO.doc 27/89 PE523.124v01-00

RO

redresarea sectorului;

Or. en

Amendamentul 54
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. solicită Comisiei să identifice şi să 
facă schimb de cele mai bune practici ale 
economiei industriale care implică 
producţia de oţel, precum cea din Jinan 
(China), în vederea reducerii costurilor de 
producţie şi a presiunilor asupra 
mediului;

Or. en

Amendamentul 55
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 
în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic, asigurându-se, 
astfel, o forţă de muncă dinamică şi 
inovatoare; îndeamnă Comisia şi statele 
membre să pună în aplicare acţiuni 
imediate pentru a evita pierderea de 
cunoştinţe specializate şi pentru a 
minimiza pierderea de locuri de muncă;

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 
în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic şi toţi salariaţii din 
sector şi consideră că, în vederea 
protejării unui sector strategic pentru 
întreaga industrie a Uniunii, fiecare 
plecare a unui angajat ar trebui 
compensată printr-o angajare;
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Or. fr

Amendamentul 56
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 
în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic, asigurându-se, 
astfel, o forţă de muncă dinamică şi 
inovatoare; îndeamnă Comisia şi statele 
membre să pună în aplicare acţiuni 
imediate pentru a evita pierderea de 
cunoştinţe specializate şi pentru a minimiza 
pierderea de locuri de muncă;

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 
în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic, asigurându-se, 
astfel, o forţă de muncă dinamică şi 
inovatoare; îndeamnă Comisia şi statele 
membre să pună în aplicare acţiuni 
imediate pentru a evita pierderea de 
cunoştinţe specializate şi pentru a minimiza 
pierderea de locuri de muncă; subliniază în
acest sens importanţa formării 
profesionale calificate, concepute în 
consultare cu industria, astfel încât să se 
ţină seama de necesităţile sale; 
reaminteşte universităţile regionale şi 
institutele de cercetare industrială a căror 
expertiză contribuie în mare măsură la 
crearea condiţiilor regionale pentru o 
industrie siderurgică competitivă;

Or. sv

Amendamentul 57
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 
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în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic, asigurându-se, 
astfel, o forţă de muncă dinamică şi 
inovatoare; îndeamnă Comisia şi statele 
membre să pună în aplicare acţiuni 
imediate pentru a evita pierderea de 
cunoştinţe specializate şi pentru a minimiza 
pierderea de locuri de muncă;

în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic, asigurându-se, 
astfel, o forţă de muncă dinamică şi 
inovatoare; îndeamnă Comisia şi statele 
membre să pună în aplicare acţiuni 
imediate pentru a evita pierderea de 
cunoştinţe specializate şi pentru a minimiza 
pierderea de locuri de muncă, pentru a 
reduce impozitarea salariilor, crescând 
competitivitatea externă a întreprinderilor 
din sector; solicită, de asemenea, Comisiei 
şi statelor membre să sprijine 
recalificarea şi perfecţionarea 
prestatorilor de servicii din acest sector şi 
să faciliteze o plasare rapidă şi pozitivă a 
celor care riscă să fie declaraţi concediaţi;

Or. it

Amendamentul 58
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie 
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 
în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic, asigurându-se,
astfel, o forţă de muncă dinamică şi 
inovatoare; îndeamnă Comisia şi statele 
membre să pună în aplicare acţiuni 
imediate pentru a evita pierderea de 
cunoştinţe specializate şi pentru a minimiza 
pierderea de locuri de muncă;

5. consideră că Comisia, statele membre, 
sectorul şi sindicatele ar trebui să acţioneze 
în comun pentru a reţine şi a atrage 
muncitorii calificaţi, oamenii de ştiinţă 
talentaţi de înaltă calificare şi managerii 
din sectorul siderurgic, precum şi tinerele 
talente, prin programe de ucenicie,
asigurându-se astfel o forţă de muncă 
dinamică şi inovatoare; îndeamnă Comisia 
şi statele membre să pună în aplicare 
acţiuni imediate pentru a evita pierderea de 
cunoştinţe specializate şi pentru a minimiza 
pierderea de locuri de muncă;

Or. en
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Amendamentul 59
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. este de părere că lipsa unei politici 
industriale corespunzătoare conduce la 
pierderea competitivităţii pe termen lung a 
industriei europene ca urmare a 
costurilor la energie excesiv de mari; 
constată că costurile ridicate la energie şi 
materii prime sunt o consecinţă nu doar a 
nevoii de a importa astfel de produse din 
ţări terţe, ci şi a factorilor interni; este de 
acord cu Comisia că restructurarea 
actuală a industriei siderurgice a dat 
naştere mai multor probleme sociale prin 
reducerea numărului de locuri de muncă;

Or. pl

Amendamentul 60
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. solicită Comisiei Europene să recurgă 
la experienţa dobândită de Comunitatea 
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, în
special cea reprezentată de observaţiile 
strategice tripartite şi de cercetare, şi să 
instituie în consecinţă o comisie tripartită 
similară intitulată „Oţel 2020”;

Or. de

Amendamentul 61
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. în vederea favorizării şi însoţirii 
plasării personalului utilizat în sector, ca 
urmare a restructurărilor corporative, se 
solicită consolidarea instrumentelor de 
intervenţie în favoarea lucrătorilor şi a 
formării lor profesionale;

Or. it

Amendamentul 62
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. orice proiect privind forţa de muncă 
industrială din sectorul siderurgic trebuie 
neapărat, sub sancţiunea nulităţii, să 
primească aprobarea reprezentanţilor 
salariaţilor la nivel naţional şi la nivel 
european, după caz;

Or. fr

Amendamentul 63
Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. solicită realizarea de investiţii 
semnificative în competenţe şi formare 
pentru abordarea discrepanţei dintre 
abilităţile din sectorul siderurgic şi 
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asigurarea competitivităţii sectorului şi a 
viabilităţii sale viitoare;

Or. es

Amendamentul 64
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. subliniază că lucrătorii din sectorul 
siderurgic sunt expuşi unor riscuri de 
muncă mai mari decât este expus în medie 
un lucrător în UE-28;

Or. es

Amendamentul 65
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5c. salută dialogul social în curs de 
desfăşurare cu reprezentanţi ai 
lucrătorilor şi existenţa unor structuri de 
dialog social suplimentare (formale şi 
informale), cum ar fi, de exemplu, 
grupurile de lucru, comitetele de 
conducere etc., care facilitează schimburi 
sporite între lucrători şi angajator;

Or. es

Amendamentul 66
Josefa Andrés Barea
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Propunere de rezoluţie
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5d. subliniază că pentru promovarea pe 
viitor a unui dialog social în industria 
siderurgică europeană, trebuie să se 
acorde o atenţie deosebită 
particularităţilor sectorului, identificând 
cauzele specifice, cum ar fi, de exemplu, 
munca deosebit de grea depusă în 
fabricarea oţelului, caracteristicile forţei 
de muncă, preocupările de mediu, 
răspândirea tehnologiilor pentru inovare 
şi restructurarea considerabilă a 
industriei siderurgice europene;

Or. es

Amendamentul 67
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că punerea în aplicare a 
planului de acţiune ar trebui să se axeze, de 
asemenea, pe impactul pe termen scurt al 
crizei economice asupra forţei de muncă a 
sectorului, şi invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape reducerile 
capacităţilor şi închiderea de fabrici în 
Europa;

6. subliniază că punerea în aplicare a 
planului de acţiune ar trebui să se axeze, de 
asemenea, pe impactul pe termen scurt al 
crizei economice asupra forţei de muncă a 
sectorului, şi invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape reducerile 
capacităţilor şi închiderea de fabrici în 
Europa; consideră că fondurile UE nu ar 
trebui utilizate pentru a menţine 
activităţile anumitor instalaţii, fapt care
ar denatura concurenţa dintre 
producătorii de oţel din UE, ci pentru a 
atenua impactul închiderilor sau 
reducerilor asupra lucrătorilor afectaţi şi 
pentru a promova angajarea tinerilor în 
sector;

Or. en
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Amendamentul 68
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie 
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază că punerea în aplicare a 
planului de acţiune ar trebui să se axeze, de 
asemenea, pe impactul pe termen scurt al 
crizei economice asupra forţei de muncă a
sectorului, şi invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape reducerile 
capacităţilor şi închiderea de fabrici în 
Europa;

6. subliniază că punerea în aplicare a 
planului de acţiune ar trebui să se axeze, de 
asemenea, pe impactul pe termen scurt al 
crizei economice asupra forţei de muncă şi 
a competitivităţii sectorului, şi invită 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
reducerile capacităţilor şi închiderea de 
fabrici în Europa;

Or. ro

Amendamentul 69
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. solicită Comisiei să ia măsuri pentru a 
se asigura că statele membre nu se vor 
întoarce unul împotriva celuilalt în 
momentul în care, în mai multe ţări, un 
număr mare de instalaţii funcţionale de 
fabricare a oţelului anunţă restructurări;

Or. en

Amendamentul 70
Roberta Angelilli, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 a (nou)



AM\1010180RO.doc 35/89 PE523.124v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. invită Comisia să promoveze iniţiative 
care să menţină producţia de oţel în 
Europa, garantând nivelurile 
corespunzătoare de ocupare a forţei de 
muncă, şi să promoveze iniţiative care să 
prevină şi să evite închiderea fabricilor 
din Europa;

Or. it

Amendamentul 71
Roberta Angelilli, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6b. îndeamnă Comisia să prevadă, în 
cadrul instrumentelor şi programelor 
comunitare, măsuri active pentru a 
sprijini lucrătorii şi pentru a nu risipi 
capacităţile profesionale corespunzătoare, 
prin intermediul unor politici de 
recalificare, politici de formare activă şi 
de învăţare permanentă cu scopul de a se 
garanta că competenţele necesare 
competitivităţii sectorului nu sunt risipite, 
ci dimpotrivă dezvoltate;

Or. it

Amendamentul 72
Roberta Angelilli, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6c. îndeamnă Comisia să promoveze, prin 
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intermediul programului Erasmus pentru 
toţi şi Erasmus pentru antreprenori, 
„alianţele pentru competenţele sectoriale” 
care, în baza datelor privind nevoile de 
competenţe şi evoluţia lor, îşi vor lua 
angajamentul de a elabora şi a realiza 
parcursuri de formare şi metode comune, 
inclusiv, în special, învăţarea bazată pe 
muncă, prin intermediul cărora vor fi 
dobândite competenţele solicitate de piaţa 
muncii într-un sector specific, precum cel 
al industriei siderurgice;

Or. it

Amendamentul 73
Roger Helmer

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat 
şi în întregime fondurile UE pentru a 
reduce impactul social al restructurării 
industriale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat 
şi în întregime fondurile UE pentru a 
reduce impactul social al restructurării 
industriale;

7. invită statele membre să desfăşoare 
imediat şi în întregime resursele necesare
pentru a reduce impactul social al 
restructurării industriale;

Or. en
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Amendamentul 75
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale;

7. solicită promovarea investiţiilor 
productive, a ocupării forţei de muncă şi a 
formării, dar este de acord cu raportul 
Comitetului Economic şi Social European 
CESE 1431/2004, potrivit căruia 
„experienţa trecută legată de 
restructurarea industriei europene arată 
că ajutoarele de stat acordate 
întreprinderilor reprezintă o sabie cu 
două tăişuri: ajută doar anumite 
întreprinderi şi au ca rezultat o alocare 
necorespunzătoare, capacitatea de 
producţie nerentabilă fiind păstrată în 
întreprindere pe termen mediu”, prin 
urmare, utilizarea ajutoarelor de stat ar 
trebui limitată la atenuarea problemelor 
sociale, sprijinirea cercetării şi a 
dezvoltării în produse siderurgice şi 
procese de producţie inovatoare şi pentru 
a elimina povara unilaterală a costurilor 
din UE, care nu este suportată de 
concurenţa din afara UE; solicită 
Comisiei să desfăşoare imediat şi în 
întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale;

Or. en

Amendamentul 76
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 7
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale;

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale, 
precizează că aceste fonduri nu pot fi 
limitate la ajutoare pentru restructurare şi 
la formarea lucrătorilor licenţiaţi, ci 
trebuie să permită promovarea unei 
politici de reindustrializare ambiţioase şi o 
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă a 
salariaţilor din sectorul siderurgic;

Or. fr

Amendamentul 77
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale;

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale. 
În special, trebuie utilizat pe deplin 
Fondul social european (FSE) şi Fondul 
european de ajustare la globalizare 
(FEG);

Or. it

Amendamentul 78
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
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în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale;

în întregime fondurile UE în conformitate 
cu normele privind ajutoarele de stat
pentru a reduce impactul social al 
restructurării industriale şi pentru a 
analiza opţiunile de reducere a timpului 
de lucru în mod colectiv;

Or. en

Amendamentul 79
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale;

7. solicită Comisiei să desfăşoare imediat şi 
în întregime fondurile UE, de exemplu 
prin intermediul fondurilor structurale,
pentru a reduce impactul social al 
restructurării industriale;

Or. de

Amendamentul 80
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. subliniază importanţa ajutoarelor 
europene pentru formare şi ocuparea 
forţei de muncă în procesele de mutaţii 
industriale; solicită menţinerea acestora, 
precum şi un control al utilizării lor; 
solicită totodată îmbunătăţirea planificării 
şi a gestionării mutaţiilor prin 
promovarea formării, dezvoltarea 
competenţelor şi sprijinirea reconversiei 
profesionale; este îngrijorat de lipsa de 
soluţii sistematice pentru schimbarea de 
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generaţii şi viitoarele deficite de 
competenţe, pierderea expertizei şi a 
competenţelor şi subliniază nevoia de a 
conserva forţa de muncă şi competenţele 
care sunt vitale pentru viitor;

Or. en

Amendamentul 81
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. solicită Comisiei să desfăşoare imediat 
şi în întregime fondurile UE în 
conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat pentru a reduce 
impactul social al restructurării 
industriale şi pentru a analiza opţiunile de 
reducere a timpului de lucru în mod 
colectiv;

Or. en

Amendamentul 82
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. îşi exprimă convingerea că 
participarea angajaţilor la măsurile de 
inovare şi restructurare reprezintă cea 
mai bună garanţie pentru succesul 
economic;

Or. de
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Amendamentul 83
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. subliniază necesitatea unor persoane 
calificate şi competente pentru a face faţă 
tranziţiei la procese de producţie şi 
produse mai sustenabile şi solicită o 
strategie europeană de formare şi 
educare; salută proiectul de ecologizare a 
sectorului siderurgic „Educaţie şi formare 
profesională tehnică”1, întrucât societăţile 
din domeniul oţelului, institutele de 
cercetare şi partenerii sociali au investigat 
în comun nevoia de competenţe pentru 
sustenabilitatea mediului; invită Comisia 
să sprijine pe viitor punerea în aplicare a 
rezultatelor sale;
__________________
1 http://www.gt-vet.com/?page_id=18 

Or. en

Amendamentul 84
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. invită Comisia să elaboreze un plan de 
restructurare care să protejeze şi să creeze 
locuri de muncă şi o activitate industrială 
adecvate în regiunile Europei;

Or. de
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Amendamentul 85
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Subtitlul II.1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

II.1. Aprovizionarea cu energie în condiţii 
de securitate la preţuri abordabile

II.1. Aprovizionarea cu energie durabilă şi
în condiţii de securitate şi utilizarea în 
mod eficient a energiei

Or. en

Amendamentul 86
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi din 
principalii săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică;
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei este o condiţie prealabilă 
necesară pentru ca industria oţelului să
beneficieze de o aprovizionare cu energie 
sigură şi durabilă la preţuri accesibile;

8. recunoaşte că preţurile la energie
constituie factori de cost importanţi pentru 
industria siderurgică şi alte industrii 
energointensive; consideră că funcţionarea
eficace a pieţei unice a energiei este o 
condiţie prealabilă necesară pentru ca 
industria siderurgică să aprovizioneze o
energie sigură şi durabilă la preţuri 
accesibile;

Or. es

Amendamentul 87
András Gyürk, Alajos Mészáros, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi din 
principalii săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică;
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei este o condiţie prealabilă 
necesară pentru ca industria oţelului să 
beneficieze de o aprovizionare cu energie 
sigură şi durabilă la preţuri accesibile;

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă cu o tendinţă în creştere
între preţurile din UE şi ale principalilor
săi concurenţi la energia utilizată în 
industrie; recunoaşte că preţurile la energie 
sunt factori de cost importanţi pentru 
industria siderurgică şi alte industrii 
energointensive; consideră că funcţionarea 
eficientă a pieţei unice a energiei este o 
condiţie prealabilă necesară pentru ca 
industria siderurgică să beneficieze de o 
aprovizionare cu energie sigură şi durabilă 
la preţuri accesibile; subliniază că 
legăturile transfrontaliere lipsă sunt 
completate şi că legislaţia existentă 
trebuie pusă în aplicare pe deplin pentru a 
profita de beneficiile unei pieţei europene 
unice a energiei;

Or. en

Amendamentul 88
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi din 
principalii săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică; 
consideră că funcţionarea eficientă a 
pieţei unice a energiei este o condiţie 
prealabilă necesară pentru ca industria 
oţelului să beneficieze de o aprovizionare 
cu energie sigură şi durabilă la preţuri 
accesibile;

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi ale 
principalilor săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică şi 
subliniază că trebuie să fie posibil ca 
industria siderurgică să beneficieze de o 
aprovizionare cu energie sigură şi durabilă 
la preţuri accesibile;

Or. sv
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Amendamentul 89
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi din 
principalii săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică;
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei este o condiţie prealabilă 
necesară pentru ca industria oţelului să 
beneficieze de o aprovizionare cu energie 
sigură şi durabilă la preţuri accesibile;

8. constată că, deoarece Europa este un 
continent cu resurse limitate, există o 
diferenţă semnificativă între preţurile din 
UE şi ale principalilor săi concurenţi la 
energia utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică;
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei este o condiţie prealabilă 
necesară pentru ca industria siderurgică să 
beneficieze de o aprovizionare cu energie 
sigură şi durabilă la preţuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 90
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi din 
principalii săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică; 
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei este o condiţie prealabilă 
necesară pentru ca industria oţelului să 
beneficieze de o aprovizionare cu energie 
sigură şi durabilă la preţuri accesibile;

8. constată că există o diferenţă
semnificativă între preţurile din UE şi ale 
principalilor săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost 
importanţi pentru industria siderurgică; 
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei, întemeiată în special pe 
transparenţa preţurilor, este o condiţie 
prealabilă necesară pentru ca industria 
siderurgică să beneficieze de o 
aprovizionare cu energie sigură şi durabilă 
la preţuri accesibile;
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Or. fr

Amendamentul 91
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi din 
principalii săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că
preţurile la energie sunt factori de cost
importanţi pentru industria siderurgică;
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei este o condiţie prealabilă
necesară pentru ca industria oţelului să 
beneficieze de o aprovizionare cu energie 
sigură şi durabilă la preţuri accesibile;

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi ale 
principalilor săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că
consumul de energie este un factor de cost
important pentru industria siderurgică;
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei
unice a energiei este necesară pentru ca 
industria siderurgică să beneficieze de o 
aprovizionare cu energie sigură şi durabilă 
la costuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 92
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi din 
principalii săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie sunt factori de cost
importanţi pentru industria siderurgică;
consideră că funcţionarea eficientă a pieţei 
unice a energiei este o condiţie prealabilă 
necesară pentru ca industria oţelului să 
beneficieze de o aprovizionare cu energie 
sigură şi durabilă la preţuri accesibile;

8. constată că există o diferenţă 
semnificativă între preţurile din UE şi ale 
principalilor săi concurenţi la energia 
utilizată în industrie; recunoaşte că 
preţurile la energie constituie cel mai 
important factor de cost pentru industria 
siderurgică; consideră că funcţionarea 
eficientă a pieţei unice a energiei este o 
condiţie prealabilă necesară pentru ca 
industria siderurgică să beneficieze de o 
aprovizionare cu energie sigură şi durabilă 
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la preţuri accesibile;

Or. en

Amendamentul 93
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. subliniază că problema relocării 
emisiilor de carbon ar trebui abordată 
mai concret şi în detaliu de către Comisie 
şi că obiectivele pentru 2030 ale politicii 
privind clima şi energia trebuie să fie 
fezabile din punct de vedere tehnic şi 
economic pentru industriile UE, iar 
întreprinderile cu cele mai bune rezultate 
nu ar trebui să fie împovărate cu costuri 
directe sau indirecte suplimentare ca 
urmare a politicilor din domeniul climei, 
dispoziţiile privind relocările de emisii de 
carbon ar trebui să prevadă alocări cu 
titlu gratuit în proporţie de 100 % pentru 
criteriile de referinţă realizabile din punct 
de vedere tehnic fără factori de reducere 
pentru sectoarele cu relocări de emisii, 
evitându-se astfel situaţiile în care, 
potrivit Eurofer, industria siderurgică a 
UE va primi până în 2020 doar 62 % din 
certificatele de emisii necesare;

Or. en

Amendamentul 94
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. sprijină necesitatea de a consolida o 
strategie europeană pentru reducerea 
costurilor la energie, care să fie stabilită 
într-un termen foarte scurt şi care să ţină 
cont de strategiile fiecărui stat membru, 
permiţând statelor să răspundă 
specificului naţional;

Or. it

Amendamentul 95
Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. încurajează Comisia să elaboreze 
strategii pentru desfăşurarea de energii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon cu 
scopul de a promova integrarea lor rapidă 
pe piaţa energiei electrice;

Or. es

Amendamentul 96
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8b. constată că în UE preţurile la energie 
au crescut considerabil în ultimii ani, 
conducând la o denaturare pronunţată a 
competitivităţii industriei UE pe plan 
global, şi este de acord cu angajamentul 
Comisiei de a intensifica eforturile pentru 
atenuarea discrepanţei care există între 
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industria UE şi principalii concurenţi în 
ceea ce priveşte preţurile şi costurile 
energiei şi consideră că, în termen de 12 
luni, Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri concrete în acest sens;

Or. en

Amendamentul 97
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8b. încurajează Comisia să promoveze 
diversificarea surselor şi rutelor de gaze 
naturale şi să promoveze coordonarea şi 
sprijinirea punerii în siguranţă a rutelor 
de aprovizionare cu gaz natural lichefiat;

Or. it

Amendamentul 98
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8c. constată că ETS privilegiază 
producătorii de energie electrică care pot 
transfera costurile suplimentare în 
preţurile la energie electrică plătite de 
consumatorii lor, în timp ce sectorul 
siderurgic nu poate creşte preţurile pe 
piaţa globală, locurile de muncă fiind 
astfel exportate, consideră că propunerile 
Comisiei de compensare a preţurilor 
crescute la energie sunt bine intenţionate, 
însă, dacă se doreşte continuarea ETS şi 
având în vedere dificultăţile financiare cu 
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care se confruntă statele membre, 
compensaţiile ar trebui finanţate la nivel 
european, dintr-un fond european 
gestionat de Comisie;

Or. en

Amendamentul 99
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8c. sprijină politicile şi intervenţiile care 
urmăresc recuperarea energetică a 
deşeurilor termice care există în prezent 
în procesele şi în instalaţiile siderurgice; 

Or. it

Amendamentul 100
András Gyürk

Propunere de rezoluţie 
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază faptul că încheierea de 
contracte de energie pe termen lung poate 
reduce riscul pe care îl reprezintă 
volatilitatea preţurilor la energie; invită 
Comisia să ofere îndrumări cu privire la 
aspectele legate de concurenţă din 
contractele de aprovizionare cu energie pe 
termen lung;

9. subliniază faptul că încheierea de 
contracte de energie pe termen lung poate 
reduce riscul pe care îl reprezintă 
volatilitatea preţurilor la energie şi 
contribuie la scăderea preţurilor la 
energie pentru consumatorii industriali;
invită Comisia să ofere îndrumări cu 
privire la aspectele legate de concurenţă 
din contractele de aprovizionare cu energie 
pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 101
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie 
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. încurajează Comisia să elaboreze 
strategii pentru utilizarea într-un mod 
eficace a energiei cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon şi eliminarea treptată a 
subvenţiilor astfel încât să se promoveze 
integrarea lor rapidă pe piaţa energiei 
electrice; între timp, compensarea 
costurilor pentru industriile 
energointensive pentru preţul global 
excesiv la energia electrică este posibilă 
dacă acestea reprezintă un cost pe care 
concurenţii din afara UE nu trebuie să îl 
suporte;

Or. en

Amendamentul 102
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. consideră necesară consolidarea 
contractelor pe termen lung dintre 
furnizorii de electricitate şi consumatorii 
industriali, reducerea costurilor 
energetice şi consolidarea 
interconexiunilor internaţionale, esenţiale 
pentru regiunile periferice ale UE; 
aceasta va evita, de asemenea, relocările 
către ţări terţe şi între statele membre;

Or. es
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Amendamentul 103
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluţie 
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază faptul că securitatea 
aprovizionării cu energie este o condiţie 
prealabilă importantă pentru industria 
siderurgică; invită statele membre să 
asigure securitatea aprovizionării cu 
energie prin dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură energetică necesare;
încurajează Comisia să promoveze 
diversificarea surselor şi rutelor de gaze 
naturale; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare cuprinzătoare a nivelului de 
adecvare a producţiei de energie electrică 
şi să ofere îndrumări privind modul de a 
menţine flexibilitatea reţelelor de energie 
electrică;

10. subliniază faptul că securitatea
aprovizionării cu energie este o condiţie 
prealabilă importantă pentru industria 
siderurgică; invită statele membre să 
asigure securitatea aprovizionării cu 
energie prin dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură energetică necesare şi să 
asigure stimulentele potrivite pentru 
investitori, pentru a garanta o dependenţă 
mai scăzută de combustibili fosili 
importaţi; încurajează Comisia să 
promoveze diversificarea surselor şi rutelor 
de gaze naturale; solicită Comisiei să 
efectueze o evaluare cuprinzătoare a 
nivelului de adecvare a producţiei de 
energie electrică şi să ofere îndrumări 
privind modul de a menţine flexibilitatea 
reţelelor de energie electrică;

Or. en

Amendamentul 104
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază faptul că securitatea 
aprovizionării cu energie este o condiţie 
prealabilă importantă pentru industria 
siderurgică; invită statele membre să 
asigure securitatea aprovizionării cu 
energie prin dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură energetică necesare; 
încurajează Comisia să promoveze 
diversificarea surselor şi rutelor de gaze 

10. subliniază faptul că securitatea 
aprovizionării cu energie este o condiţie 
prealabilă importantă pentru industria 
siderurgică; invită statele membre să 
actualizeze pe deplin al treilea pachet de 
energie; invită statele membre să asigure 
securitatea aprovizionării cu energie prin 
dezvoltarea proiectelor de infrastructură 
energetică necesare; încurajează Comisia 
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naturale; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare cuprinzătoare a nivelului de 
adecvare a producţiei de energie electrică 
şi să ofere îndrumări privind modul de a 
menţine flexibilitatea reţelelor de energie 
electrică;

să promoveze diversificarea surselor şi 
rutelor de gaze naturale; solicită Comisiei 
să efectueze o evaluare cuprinzătoare a 
nivelului de adecvare a producţiei de 
energie electrică şi să ofere îndrumări 
privind modul de a menţine flexibilitatea 
reţelelor de energie electrică;

Or. it

Amendamentul 105
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. subliniază faptul că securitatea 
aprovizionării cu energie este o condiţie 
prealabilă importantă pentru industria 
siderurgică; invită statele membre să 
asigure securitatea aprovizionării cu 
energie prin dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură energetică necesare;
încurajează Comisia să promoveze 
diversificarea surselor şi rutelor de gaze 
naturale; solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare cuprinzătoare a nivelului de 
adecvare a producţiei de energie electrică 
şi să ofere îndrumări privind modul de a 
menţine flexibilitatea reţelelor de energie 
electrică;

10. subliniază faptul că securitatea 
aprovizionării cu energie este o condiţie 
prealabilă importantă pentru industria 
siderurgică; invită statele membre să 
asigure securitatea aprovizionării cu 
energie prin dezvoltarea proiectelor de 
infrastructură energetică necesare;
încurajează Comisia să promoveze 
diversificarea rutelor de gaze naturale;
solicită Comisiei să efectueze o evaluare 
cuprinzătoare a nivelului de adecvare a 
producţiei de energie electrică şi să ofere 
îndrumări privind modul de a menţine 
flexibilitatea reţelelor de energie electrică;

Or. en

Amendamentul 106
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. insistă asupra rolului central al 
transparenţei preţurilor pe piaţa energiei; 
solicită Comisiei să cuantifice, cât mai 
precis posibil, incidenţa subvenţiilor la 
energia din surse regenerabile mature 
asupra competitivităţii industriei şi să ia 
rapid măsuri pentru a acoperi lacunele 
constatate;

Or. fr

Amendamentul 107
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. consideră că ar trebui să se asigure 
sprijinul pentru investiţii în tehnologii de 
maximizare a utilizării energiei de intrare, 
de exemplu, prin optimizarea utilizării 
gazelor de proces şi a căldurii reziduale, 
care ar putea fi folosită pentru 
producerea de abur şi de energie 
electrică;

Or. en

Amendamentul 108
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie 
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. solicită Comisiei un raport privind 
monitorizarea evoluţiilor unităţilor a 
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căror integritate este în pericol, 
monitorizare cerută în Rezoluţia 
Parlamentului European din 13 
decembrie 2012 referitoare la industria 
siderurgică din UE

Or. ro

Amendamentul 109
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Subtitlul II.2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

II.2. Protejarea condiţiilor climatice şi 
evaluarea impactului asupra mediului

II.2. Protejarea condiţiilor climatice, 
eficienţa energetică şi evaluarea 
impactului asupra mediului

Or. en

Amendamentul 110
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie 
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. reaminteşte faptul că industria 
siderurgică europeană şi-a redus emisiile 
totale cu circa 25% din 1990; ia act de 
faptul că oţelul este complet reciclabil, fără 
pierderi de calitate; admite faptul că 
produsele din oţel joacă un rol important în 
facilitarea trecerii la o economie bazată pe 
cunoaştere, cu emisii reduse de carbon şi 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

11. reaminteşte faptul că industria 
siderurgică europeană şi-a redus emisiile 
totale cu circa 25 % din 1990; ia act de 
faptul că oţelul este complet reciclabil, fără 
pierderi de calitate; admite faptul că 
produsele din oţel joacă un rol important în 
facilitarea trecerii la o economie bazată pe 
cunoaştere, cu emisii reduse de carbon şi 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor; subliniază importanţa 
eforturilor de a reduce pe viitor emisiile 
totale ale industriei siderurgice;
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Or. en

Amendamentul 111
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie 
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. consideră că producţia europeană de 
oţel ar trebuie menţinută printr-un model 
durabil de producţie de oţel; îndeamnă 
Comisia să elaboreze şi să promoveze 
standardele europene de sustenabilitate, 
cum ar fi marca de calitate pentru 
construcţiile din oţel (SustSteel);

12. consideră că producţia europeană de 
oţel ar trebuie menţinută printr-un model 
durabil de producţie de oţel; îndeamnă 
Comisia să elaboreze şi să promoveze 
standardele europene de sustenabilitate, 
cum ar fi marca de calitate pentru 
construcţiile din oţel (SustSteel), după o 
investigare deplină a costului acestor 
standarde pentru industrie;

Or. en

Amendamentul 112
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. subliniază că toate departamentele 
Comisiei, inclusiv DG Concurenţă, DG 
Combaterea Schimbărilor Climatice şi 
DG Mediu, trebuie să colaboreze pentru a 
salva industria siderurgică a UE prin 
evitarea măsurilor contradictorii 
contraproductive, cum ar fi, printre altele, 
factorul de corecţie transsectorial, 
reportarea, împiedicarea consolidării 
necesare, care conduc la creşterea 
importurilor de oţel şi a emisiilor globale 
de CO2;

Or. en
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Amendamentul 113
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. consideră că exemplul combinatului 
siderurgic din Taranto, Italia, 
demonstrează importanţa investiţiilor de 
mediu pentru protejarea unei capacităţi 
industriale care să rămână nu doar 
competitivă, ci şi sustenabilă şi 
responsabilă;

Or. en

Amendamentul 114
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. subliniază importanţa costurilor 
logistice, în special în transportul 
maritim, al aprovizionării cu materii 
prime, al siguranţei aprovizionării şi al 
dezvoltării economice asociate cu 
dezvoltarea porturilor;

Or. es

Amendamentul 115
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie 
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. îndeamnă Comisia şi statele membre 
să adopte măsuri prin care să asigure 
realizarea investiţiilor necesare în eco-
eficientizarea industriei siderurgice 
europene;

Or. ro

Amendamentul 116
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluţie 
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. subliniază nevoia de cercetare şi 
dezvoltare şi de investiţii în industria 
siderurgică pentru adaptarea la economia 
ecologică şi fabricarea de produse 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 117
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12b. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să diversifice locurile de acces şi 
distribuţie a materiilor prime, dat fiind 
faptul că pentru siderurgia europeană 
este esenţială evitarea dependenţei de un 
port unic de primire a materiilor prime; în 
acest sens, ar trebui să se creeze un centru 
de distribuţie a mineralelor către sudul şi 
estul Europei;
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Or. es

Amendamentul 118
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu 
75% şi aportul de materii prime cu 80%; 
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportarea ilegală a acestora;

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce necesarul de energie cu 
circa 75 % şi permite economisirea a circa 
90 % din necesarul de materii prime. prin 
urmare, îndeamnă Comisia să asigure 
funcţionarea eficientă a pieţei europene a 
deşeurilor de oţel, garantând o mai bună 
funcţionare a pieţelor metalelor 
secundare, combătând exportul ilegal de 
deşeuri care fac ca economia europeană 
să piardă materii prime preţioase şi 
prevăzând sancţiuni la export, 
proporţionale cu surplusul costului 
privind cota de CO2 derivată din deşeuri. 
Ulterior, trebuie promovată o consolidare 
a capacităţii statelor membre de a efectua 
inspecţii în cadrul regulamentului privind 
transferurile de deşeuri. Încurajează 
utilizarea maximă a deşeurilor ca 
modalitate de a asigura accesul la materii 
prime, de a reduce dependenţa de energie, 
de a reduce nivelul emisiilor şi de a avansa 
în direcţia unei economii circulare; sprijină 
extracţia de fier metalic din minerale prin 
intermediul unor tehnologii cu emisii 
reduse de carbon;

Or. it

Amendamentul 119
András Gyürk, Alajos Mészáros, Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de rezoluţie 
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu
75% şi aportul de materii prime cu 80%;
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportarea ilegală a acestora;

13. recunoaşte rolul important al 
producţiei primare de oţel în UE în 
vederea creşterii producţiei globale de oţel 
şi a producţiei de calităţi specifice 
necesare în mai multe lanţuri de valori 
europene; subliniază faptul că producerea 
de oţel din deşeuri reduce aportul de 
energie cu 75 % şi aportul de materii prime 
cu 80 %; îndeamnă Comisia să asigure 
funcţionarea eficientă a pieţei europene a 
deşeurilor de oţel; încurajează dezvoltarea 
pe viitor a reciclării deşeurilor prin 
colectarea la maximum şi o calitate mai 
bună a deşeurilor ca modalitate de a 
asigura accesul la materii prime, de a 
reduce dependenţa de energie, de a reduce 
nivelul emisiilor şi de a avansa în direcţia 
unei economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportul ilegal al acestora;

Or. en

Amendamentul 120
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu
75% şi aportul de materii prime cu 80%;
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu
75 % şi aportul de materii prime cu 80 %, 
recunoaşte rolul important al producţiei 
primare; îndeamnă Comisia să asigure 
funcţionarea eficientă a pieţei deşeurilor de 
oţel european; îmbunătăţirea calităţii
deşeurilor ca mijloc de a garanta accesul
la materii prime secundare, de a reduce 
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emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportarea ilegală a acestora;

dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a acţiona în favoarea unei 
economii circulare şi de a sprijini iniţiativa 
Comisiei de inspecţie şi control al 
transferurilor de deşeuri pentru a evita 
exportul ilegal de deşeuri;

Or. es

Amendamentul 121
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu
75% şi aportul de materii prime cu 80%;
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportarea ilegală a acestora;

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu
75 % şi aportul de materii prime cu 80 %;
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportul ilegal al acestora; consideră 
necesar ca gestionarea deşeurilor 
metalice să fie eliminată din domeniul de 
aplicare a normelor generale de 
gestionare a deşeurilor şi să se reducă 
birocraţia din comerţul cu deşeuri 
metalice;

Or. en

Amendamentul 122
Amalia Sartori



AM\1010180RO.doc 61/89 PE523.124v01-00

RO

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu 
75% şi aportul de materii prime cu 80%; 
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportarea ilegală a acestora;

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu 
75 % şi aportul de materii prime cu 80 %; 
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita 
exportul ilegal al acestora, deseori spre 
ţări în care legislaţia privind mediul nu se 
poate compara cu cea europeană;

Or. it

Amendamentul 123
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie 
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu
75% şi aportul de materii prime cu 80%;
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita
exportarea ilegală a acestora;

13. subliniază faptul că producerea de oţel 
din deşeuri reduce aportul de energie cu
75 % şi aportul de materii prime cu 80 %;
îndeamnă Comisia să asigure funcţionarea 
eficientă a pieţei europene a deşeurilor de 
oţel; încurajează utilizarea maximă a 
deşeurilor ca modalitate de a asigura 
accesul la materii prime, de a reduce 
dependenţa de energie, de a reduce nivelul 
emisiilor şi de a avansa în direcţia unei 
economii circulare; sprijină iniţiativa 
Comisiei de a inspecta şi a controla 
transferurile de deşeuri pentru a evita
practicile ilegale;
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Or. en

Amendamentul 124
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. consideră că legislaţia privind 
deşeurile ar trebui îmbunătăţită pentru a 
susţine funcţionarea pieţei UE a 
deşeurilor de oţel, de exemplu, printr-o 
revizuire a Directivei privind vehiculele 
scoase din uz; sugerează stabilirea de 
obiective colective, consolidarea 
responsabilităţii producătorului şi 
extinderea sferei de aplicare pentru a 
include camioanele, autobuzele şi 
motocicletele;

Or. en

Amendamentul 125
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13b. consideră că eficacitatea viitoare a 
resurselor ar trebui urmărită prin 
concentrarea pe construcţii uşoare, 
componente particularizate şi oţeluri 
foarte rezistente;

Or. en
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Amendamentul 126
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului, 
evitând, în acelaşi timp, riscurile pe care le 
reprezintă relocarea emisiilor de dioxid de
carbon;

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului, 
evitând, în acelaşi timp, riscurile pe care le 
reprezintă relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon; solicită, prin urmare, Comisiei să 
limiteze, în acest stadiu, proliferarea 
legislativă în materie de mediu şi să pună 
capăt suprapunerii unor obiective de 
mediu şi energetice deseori obligatorii; 
solicită Comisiei să demareze un proces 
de sinteză şi de raţionalizare a legislaţiei 
şi a obiectivelor existente, în sprijinul 
competitivităţii industriale şi a ocupării 
forţei de muncă în Europa, în special în 
cadrul programului său REFIT;

Or. fr

Amendamentul 127
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie 
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului, 
evitând, în acelaşi timp, riscurile pe care le 
reprezintă relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon;

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului, 
evitând, în acelaşi timp, riscurile pe care le 
reprezintă relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon; subliniază importanţa adoptării 
unei abordări holistice, orizontale, 
sectoriale a emisiilor industriale ca 
valoare adăugată în negocierile 
internaţionale şi în ceea ce priveşte clima 
şi obiectivele europene privind emisiile de 
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CO2;

Or. en

Amendamentul 128
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului, 
evitând, în acelaşi timp, riscurile pe care le 
reprezintă relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon;

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului,
garantând totodată îndeplinirea 
obiectivelor privind clima şi energia şi
evitând riscurile pe care le reprezintă 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 129
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie 
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului, 
evitând, în acelaşi timp, riscurile pe care 
le reprezintă relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon;

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze 
obiectivele politice legate de climă şi 
mediu cu competitivitatea sectorului şi cu 
reducerea riscurilor pe care le reprezintă 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 130
Bendt Bendtsen



AM\1010180RO.doc 65/89 PE523.124v01-00

RO

Propunere de rezoluţie 
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. constată că, în 2012, instalaţiile de 
convertizoare cu insuflare de oxigen 
(BOF) nu au necesitat costuri 
suplimentare ca şi consecinţă directă a 
Regulamentului UE privind clima şi că, 
pentru perioada 2008-2012, instalaţiile 
BOF au cunoscut un surplus din ETS ca 
urmare a supraalocării de certificate 
gratuite;

Or. en

Amendamentul 131
András Gyürk, Alajos Mészáros, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie 
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită Comisia să efectueze următoarea 
analiză a listei sectoarelor considerate a fi 
expuse unui risc de relocare a emisiilor de 
carbon cu ajutorul unei metodologii 
deschise şi transparente, luând în 
considerare rolul de facilitare a atenuării pe 
care îl joacă oţelul şi impactul indirect al 
preţurilor la energia electrică asupra 
concurenţei; îndeamnă Comisia să se 
asigure că dispoziţiile privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon rămân în 
vigoare prin menţinerea industriei 
siderurgice pe lista sectoarelor considerate 
a fi expuse unui risc de relocare a emisiilor 
de carbon;

15. invită Comisia să efectueze următoarea 
analiză a listei sectoarelor considerate a fi 
expuse unui risc de relocare a emisiilor de 
carbon cu ajutorul unei metodologii 
deschise şi transparente, luând în 
considerare rolul de facilitare a atenuării pe 
care îl joacă oţelul şi impactul indirect al 
preţurilor la energia electrică asupra 
concurenţei; îndeamnă Comisia să se 
asigure că dispoziţiile privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon rămân în 
vigoare prin menţinerea industriei 
siderurgice pe lista sectoarelor considerate 
a fi expuse unui risc de relocare a emisiilor 
de carbon şi că cele mai eficiente instalaţii 
primesc toate certificatele de care au 
nevoie;

Or. en
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Amendamentul 132
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită Comisia să efectueze următoarea 
analiză a listei sectoarelor considerate a fi 
expuse unui risc de relocare a emisiilor de 
carbon cu ajutorul unei metodologii 
deschise şi transparente, luând în 
considerare rolul de facilitare a atenuării pe 
care îl joacă oţelul şi impactul indirect al 
preţurilor la energia electrică asupra 
concurenţei; îndeamnă Comisia să se 
asigure că dispoziţiile privind relocarea 
emisiilor de dioxid de carbon rămân în 
vigoare prin menţinerea industriei 
siderurgice pe lista sectoarelor considerate 
a fi expuse unui risc de relocare a emisiilor 
de carbon;

15. invită Comisia să efectueze următoarea 
analiză a listei sectoarelor considerate a fi 
expuse unui risc de relocare a emisiilor de 
carbon cu ajutorul unei metodologii 
deschise şi transparente, luând în 
considerare rolul de facilitare a atenuării pe 
care îl joacă oţelul produs în Europa şi 
impactul indirect al preţurilor la energia 
electrică asupra concurenţei; îndeamnă 
Comisia să se asigure că dispoziţiile 
privind relocarea emisiilor de dioxid de 
carbon rămân în vigoare prin menţinerea 
industriei siderurgice pe lista sectoarelor 
considerate a fi expuse unui risc de 
relocare a emisiilor de carbon;

Or. es

Amendamentul 133
Roberta Angelilli, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. îndeamnă Comisia să stimuleze 
procesele de recuperare a deşeurilor 
rezultate din producerea de oţel, care să 
permită dezvoltarea sectorului şi creşterea 
nivelurilor de ocupare a forţei de muncă;

Or. it
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Amendamentul 134
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că cadrul pentru 2030 în 
domeniul climei ar trebui să ia în 
considerare diferenţele dintre sectoare, 
posibilităţile tehnice şi fiabilitatea 
economică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 135
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. subliniază că cadrul pentru 2030 în 
domeniul climei ar trebui să ia în 
considerare diferenţele dintre sectoare,
posibilităţile tehnice şi fiabilitatea
economică;

16. subliniază că în cadrul pentru 2030 în 
domeniul climei ar trebui să se ia în 
considerare diferenţele dintre sectoare,
posibilităţile tehnologice şi viabilitatea
economică şi, ca principiu de bază, nu 
trebuie să conducă la costuri 
suplimentare pentru instalaţiile 
industriale cele mai eficiente;

Or. es

Amendamentul 136
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluţie 
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. este îngrijorat cu privire la impactul 
recentei decizii a Comisiei privind 
măsurile de punere în aplicare la nivel 
naţional ale statelor membre pentru cea 
de-a treia perioadă de comercializare a 
certificatelor de emisii prin aplicarea unui 
factor de corecţie transssectorial, care 
demonstrează că pentru industrie 
obiectivul nu poate fi îndeplinit nici cu 
cele mai bune tehnologii utilizate în 
prezent în Europa, deducând că şi cele 
mai eficiente instalaţii din Europa pot 
avea costuri suplimentare;

Or. en

Amendamentul 137
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. consideră necesară investigarea 
practicilor neloiale în rândul statelor 
membre ale UE, cu relocări interne 
dictate pe criterii politice sau în funcţie de 
naţionalitatea întreprinderii principale;

Or. es

Amendamentul 138
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Subtitlul II.2.a (nou) (introdus înainte de subtitlul II.3)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

II.2a. Infrastructură
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16a. subliniază importanţa unei 
infrastructuri eficace şi fiabile pentru 
dezvoltarea industriei siderurgice şi 
reaminteşte că 65 % din producţia 
mondială de oţel la se bazează încă pe 
minereuri, astfel că investiţiile într-o 
infrastructură adecvată care să acopere 
întregul lanţ, de la minerit, la uzine 
siderurgice şi mai departe, la pieţe de 
export, au un impact major asupra 
competitivităţii, în special pentru ţările 
puţin populate;

Or. sv

Amendamentul 139
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Subtitlul II.3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

II.3. Concurenţă echitabilă la nivel 
internaţional

II.3. Concurenţă echitabilă la nivel 
internaţional şi acces la noi pieţe de export

Or. sv

Amendamentul 140
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. consideră că negocierile comerciale ar 
trebui să urmeze o abordare reciprocă în 
cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon, condiţiile de concurenţă echitabile 
şi relocarea know-how-ului sunt luate în 
considerare;

17. consideră că negocierile comerciale ar 
trebui să urmeze o abordare reciprocă în 
cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon, condiţiile de concurenţă echitabile 
şi relocarea know-how-ului sunt luate în 
considerare; subliniază că accesul la noi 



PE523.124v01-00 70/89 AM\1010180RO.doc

RO

pieţe de export în economii emergente în 
care oţelul european poate fi vândut fără 
să existe bariere în calea comerţului va 
avea o importanţă decisivă pentru 
potenţialul industriei siderurgice 
europene de creştere şi dezvoltare;

Or. sv

Amendamentul 141
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. consideră că negocierile comerciale ar 
trebui să urmeze o abordare reciprocă în 
cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon, condiţiile de concurenţă echitabile 
şi relocarea know-how-ului sunt luate în 
considerare;

17. consideră că negocierile comerciale ar 
trebui să urmeze o abordare reciprocă în 
cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon, condiţiile de concurenţă echitabile 
şi relocarea know-how-ului sunt luate în 
considerare; consideră că instituirea unui 
mecanism de includere a dioxidului de 
carbon la frontierele Europei ar putea fi 
un instrument-cheie pentru sprijinirea 
competitivităţii întreprinderilor europene 
şi dinamismul regiunilor industriale 
europene;

Or. fr

Amendamentul 142
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie 
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. consideră că negocierile comerciale ar 
trebui să urmeze o abordare reciprocă în 

17. consideră că ar trebui să fie realizate 
negocieri comerciale pentru a promova 
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cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon, condiţiile de concurenţă echitabile 
şi relocarea know-how-ului sunt luate în 
considerare;

interesele economice şi strategice ale 
Uniunii şi ale statelor lor membre,
abordare reciprocă în cadrul căreia 
considerente cum ar fi accesul la noi pieţe, 
accesul la materii prime, riscul de relocare 
a emisiilor de carbon, condiţiile de 
concurenţă echitabile şi relocarea know-
how-ului sunt luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 143
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. consideră că negocierile comerciale ar 
trebui să urmeze o abordare reciprocă în 
cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon, condiţiile de concurenţă echitabile 
şi relocarea know-how-ului sunt luate în 
considerare;

17. consideră că negocierile comerciale ar 
trebui să urmeze o abordare în cadrul 
căreia considerente cum ar fi accesul la noi 
pieţe, accesul la materii prime, riscul de 
relocare a emisiilor de carbon, condiţiile de 
concurenţă echitabile şi relocarea know-
how-ului sunt luate în considerare;
strategiile ar trebui să reflecte diferenţele 
dintre economiile dezvoltate şi 
principalele economii emergente, pe de o 
parte, şi ţările cele mai puţin dezvoltate, 
pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 144
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. consideră că negocierile comerciale ar 17. consideră că negocierile comerciale ar 
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trebui să urmeze o abordare reciprocă în 
cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon, condiţiile de concurenţă echitabile 
şi relocarea know-how-ului sunt luate în 
considerare;

trebui să urmeze o abordare reciprocă în 
cadrul căreia considerente cum ar fi 
accesul la noi pieţe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de 
carbon şi a investiţiilor, condiţiile de 
concurenţă echitabile şi relocarea know-
how-ului sunt luate în considerare;

Or. es

Amendamentul 145
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. subliniază faptul că un comerţ 
echitabil cu produse din oţel poate 
funcţiona numai pe baza respectării 
drepturilor fundamentale ale angajaţilor 
şi a standardelor de mediu;

Or. de

Amendamentul 146
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b. invită Comisia să deschidă 
negocierile cu partenerii comerciali, care 
răspund în special pentru volumul ridicat 
de importuri în UE, precum, de exemplu 
Turcia şi Abu Dhabi, în vederea 
introducerii unei limite cantitative;

Or. de
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Amendamentul 147
András Gyürk

Propunere de rezoluţie 
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. sprijină propunerea Comisiei ca 
evaluarea impactului să fie efectuată 
înainte de semnarea acordurilor de liber-
schimb, ţinând cont de lanţul de valori al 
industriei europene în context global;

18. sprijină propunerea Comisiei ca 
evaluarea impactului care include oţelul să 
fie efectuată înainte de semnarea 
acordurilor de liber schimb, ţinând cont de 
lanţul de valori al producţiei UE şi de 
industria europeană în context mondial;

Or. en

Amendamentul 148
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. invită Comisia să garanteze că 
viitoarele acorduri comerciale vor include 
dispoziţii care îmbunătăţesc semnificativ 
oportunităţile de export şi accesul la piaţă 
pentru produsele din oţel şi pe bază de 
oţel european;

Or. de

Amendamentul 149
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia să combată concurenţa 
inechitabilă din ţările terţe în mod 

19. invită Comisia să combată concurenţa 
inechitabilă din ţările terţe în mod 
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proporţional şi eficace prin utilizarea unor 
măsuri corespunzătoare ce îi stau la 
dispoziţie;

proporţional şi eficace prin utilizarea unor 
măsuri corespunzătoare, inclusiv 
mecanismele de protecţie comercială, 
precum şi combaterea protecţionismului 
neloial al ţărilor terţe, garantând accesul 
la pieţe pentru întreprinderile europene;

Or. es

Amendamentul 150
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia să combată concurenţa 
inechitabilă din ţările terţe în mod 
proporţional şi eficace prin utilizarea unor 
măsuri corespunzătoare ce îi stau la 
dispoziţie;

19. solicită contracararea practicilor 
comerciale neloiale şi a încălcării 
normelor OMC, având în vedere că 
supraproducţia de oţel la nivel global a 
condus la protecţionism, ajutoare de stat 
directe sau indirecte şi dumping al 
surplusului de oţel pe pieţele europene; 
invită Comisia să combată concurenţa 
inechitabilă din ţările terţe în mod 
proporţional şi eficace prin utilizarea unor 
măsuri corespunzătoare ce îi stau la 
dispoziţie;

Or. en

Amendamentul 151
András Gyürk

Propunere de rezoluţie 
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. invită Comisia să combată concurenţa 
inechitabilă din ţările terţe în mod 
proporţional şi eficace prin utilizarea unor 
măsuri corespunzătoare ce îi stau la 

19. invită Comisia să combată concurenţa 
inechitabilă din ţările terţe în mod 
proporţional şi eficace prin utilizarea unor 
măsuri corespunzătoare, inclusiv 
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dispoziţie; instrumentul de apărare comercială, ce îi 
stau la dispoziţie;

Or. en

Amendamentul 152
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. încurajează Comisia să pună în 
aplicare măsurile propuse pentru a 
asigura accesul la cărbune cocsificabil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie 
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. încurajează Comisia să pună în aplicare 
măsurile propuse pentru a asigura accesul 
la cărbune cocsificabil;

20. încurajează Comisia să pună în aplicare 
măsurile propuse pentru a asigura accesul 
la cărbune cocsificabil; consideră necesară 
separarea cocsului metalurgic de 
combustibilii fosili şi, astfel, separarea sa 
de ETS, având în vedere că în prezent nu 
poate fi înlocuit cu alţi combustibili; 
salută propunerea Comisiei de includere a 
cocsului metalurgic pe lista materiilor 
prime critice şi constată că, din punctul de 
vedere al producţiei europene de oţel 
inoxidabil, disponibilitatea nichelului, a 
cromului, a fierului vechi şi a anumitor 
alte substanţe este în egală măsură 
esenţială;
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Or. en

Amendamentul 154
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. încurajează Comisia să pună în aplicare 
măsurile propuse pentru a asigura accesul 
la cărbune cocsificabil;

20. încurajează Comisia să pună în aplicare 
măsurile propuse pentru a asigura accesul 
la cărbune cocsificabil; solicită Comisiei 
Europene să ia măsuri pentru a pune în 
siguranţă şi pentru a garanta furnizări 
corecte şi regulate de gaze naturale, fie 
prin intermediul unor conducte de gaz, fie 
prin intermediul unor tehnologii de 
regazeificare;

Or. it

Amendamentul 155
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. reaminteşte sprijinul Parlamentului 
pentru Iniţiativa privind transparenţa în 
industriile extractive (EITI) şi reţeaua 
globală Publică ce plăteşti şi solicitarea sa 
ca aceste standarde să se aplice în special 
proiectelor care primesc finanţare UE, de 
exemplu din partea BEI;

Or. en
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Amendamentul 156
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie 
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei să promoveze reforma 
cadrului de reglementare pentru pieţele 
financiare în scopul prevenirii volatilităţii 
preţurilor speculative şi a garanta 
securitatea aprovizionării, a oţelului 
precum şi a materiilor prime;

22. solicită Comisiei să promoveze reforma 
cadrului de reglementare pentru pieţele 
financiare în scopul prevenirii volatilităţii 
preţurilor speculative, al garantării 
transparenţei preţurilor şi al îmbunătăţirii 
securităţii aprovizionării, a oţelului precum 
şi a materiilor prime;

Or. en

Amendamentul 157
Roberta Angelilli, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. îndeamnă Comisia să protejeze oţelul 
european prin instrumente legislative 
capabile să certifice utilizarea finală a 
oţelului inox şi a compoziţiei sale 
chimico-fizice, introducând inclusiv 
certificarea calităţii pentru produsele 
legate de oţel, în măsură să protejeze 
producerea la nivel european de produse 
necertificate;

Or. it

Amendamentul 158
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. îndeamnă Comisia să depună 
eforturi coordonate, împreună cu statele 
membre şi industria, pentru a promova 
exporturile, pentru a favoriza industria 
siderurgică europeană în cadrul 
concurenţei internaţionale;

Or. sv

Amendamentul 159
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. în vederea protejării pieţei europene, 
toate clădirile publice şi infrastructurile 
publice care utilizează oţel ar trebui să 
aibă obligaţia de a se aproviziona în 
proporţie de 80 % din industriile 
europene;

Or. fr

Amendamentul 160
Roberta Angelilli, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22b. îndeamnă Comisia să acorde o 
importanţă mai mare politicii industriale 
pentru a revigora competitivitatea 
industriei europene în raport cu piaţa 
mondială, cu scopul de a garanta efectiv 
condiţii de concurenţă echitabile, inclusiv 
în materie de standarde sociale şi de 
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mediu, astfel încât să existe o reală şi 
efectivă reciprocitate cu ţările terţe;

Or. it

Amendamentul 161
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22b. ar trebui introdusă o etichetă „oţel 
produs în Europa”;

Or. fr

Amendamentul 162
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. constată că diseminarea pe scară largă a 
tehnologiilor inovatoare este esenţială 
pentru respectarea căii în direcţia reducerii 
emisiilor de CO2 prevăzute în foaia de 
parcurs 2050; salută obiectivul 
programului ULCOS, şi anume de a 
identifica şi a dezvolta tehnologii 
inovatoare de producere a oţelului cu 
emisii extrem de scăzute de carbon;

23. constată că diseminarea pe scară largă a 
tehnologiilor inovatoare este esenţială 
pentru respectarea căii în direcţia reducerii 
emisiilor de CO2 prevăzute în foaia de 
parcurs 2050;

Or. it

Amendamentul 163
Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies
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Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. constată că diseminarea pe scară largă 
a tehnologiilor inovatoare este esenţială
pentru respectarea căii în direcţia reducerii
emisiilor de CO2 prevăzute în foaia de 
parcurs 2050; salută obiectivul 
programului ULCOS, şi anume de a 
identifica şi a dezvolta tehnologii 
inovatoare de producere a oţelului cu 
emisii extrem de scăzute de carbon;

23. ia act de faptul că diseminarea la scară 
largă a tehnologiilor inovatoare este
inevitabilă pentru respectarea căii în 
direcţia reducerii CO2 prevăzute în foaia de 
parcurs 2050, salută obiectivul programului 
ULCOS pentru identificarea şi 
dezvoltarea de tehnologii inovatoare de
producere a oţelului cu emisii ultrascăzute 
de dioxid de carbon şi alte programe 
pentru dezvoltarea de noi calităţi ale 
oţelului care îmbunătăţesc 
sustenabilitatea proceselor şi a 
produselor;

Or. es

Amendamentul 164
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie 
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. constată că diseminarea pe scară largă a 
tehnologiilor inovatoare este esenţială 
pentru respectarea căii în direcţia 
reducerii emisiilor de CO2 prevăzute în 
foaia de parcurs 2050; salută obiectivul 
programului ULCOS, şi anume de a 
identifica şi a dezvolta tehnologii 
inovatoare de producere a oţelului cu 
emisii extrem de scăzute de carbon;

23. constată că diseminarea la scară largă a 
tehnologiilor inovatoare este esenţială 
pentru îmbunătăţirea eficacităţii şi 
reducerea costurilor de producţie; salută 
obiectivul programului ULCOS, şi anume 
de a identifica şi a dezvolta tehnologii
inovatoare de producere a oţelului cu 
emisii extrem de scăzute de carbon;

Or. en

Amendamentul 165
András Gyürk, Alajos Mészáros, Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de rezoluţie 
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. constată că diseminarea pe scară largă a 
tehnologiilor inovatoare este esenţială 
pentru respectarea căii în direcţia reducerii 
emisiilor de CO2 prevăzute în foaia de 
parcurs 2050; salută obiectivul 
programului ULCOS, şi anume de a 
identifica şi a dezvolta tehnologii 
inovatoare de producere a oţelului cu 
emisii extrem de scăzute de carbon;

23. constată că diseminarea la scară largă a 
tehnologiilor inovatoare este esenţială 
pentru respectarea căii în direcţia reducerii 
emisiilor de CO2 prevăzute în foaia de 
parcurs 2050; salută obiectivul 
programului ULCOS, şi anume de a 
identifica şi a dezvolta tehnologii 
inovatoare de producere a oţelului cu 
emisii extrem de scăzute de carbon, alte 
programe pentru a dezvolta noi sortimente 
de oţel şi pentru a consolida 
sustenabilitatea proceselor şi a 
produselor;

Or. en

Amendamentul 166
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. salută rezultatele obţinute de 
instrumentele specifice pentru carbon şi 
oţel, precum şi Fondul de cercetare 
pentru carbon şi oţel şi încurajează 
Comisia să continue planul de dezvoltare 
început din anul 2002;

Or. es

Amendamentul 167
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. este de părere că emisiile de CO2
tehnologic în procesul gazelor de furnal 
ca urmare a reducerii ar putea fi 
diminuate semnificativ sau eliminate prin 
procese inovatoare de reducere a utilizării 
gazelor, în special a hidrogenului;

Or. pl

Amendamentul 168
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de rezoluţie 
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. solicită Comisiei să încurajeze 
măsuri şi instrumente de asigurare a 
sprijinului pentru C-D-I în sectorul 
industriei siderurgice, precum şi a 
sprijinului pentru prezentarea şi 
implementarea de tehnologii noi;

Or. en

Amendamentul 169
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. subliniază că un sprijin specific adus 
industriilor poate fi acordat prin 
intermediul parteneriatului public-privat 
conform exemplului proiectului SPIRE;

Or. it
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Amendamentul 170
Jacky Hénin

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. fiecare întreprindere ar trebui să 
creeze un buget de cercetare şi dezvoltare 
de cel puţin 2 % din cifra sa de afaceri;

Or. fr

Amendamentul 171
Josefa Andrés Barea

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23b. consideră necesară extinderea 
ajutoarelor pentru inovare pentru a 
cuprinde activităţile asociate cu 
activitatea siderurgică; astfel, în cadrul 
Orizont 2020 trebuie să se pună în 
aplicare mecanisme financiare ale BEI 
pentru promovarea cooperării pentru 
cercetare, dezvoltare şi inovare în rândul 
întreprinderilor siderurgice şi în regiunile 
în care acestea sunt situate în vederea 
promovării unei activităţi economice 
sustenabile;

Or. es

Amendamentul 172
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23b. observă importanţa sprijinirii 
dezvoltării unor instalaţii care să ducă la 
o mai mare compactare a instalaţiilor, 
caracterizată printr-o integrare 
îmbunătăţită între sistemele de topire şi de 
deformare a plasticului, pentru a favoriza 
acele activităţi siderurgice care se 
reînnoiesc, prin diminuarea consumului 
specific de sol şi a consumului specific de 
apă;

Or. it

Amendamentul 173
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23b. este de acord cu Comisia că oţelul 
poate fi reciclat de mai multe ori, 
reducând astfel în mod semnificativ 
emisiile tehnologice de CO2; consideră 
totuşi că ar trebui acordată atenţie 
faptului că prezenţa dăunătoare a 
cuprului – un element care determină 
fragilitatea oţelului – din compoziţia 
chimică a deşeurilor de fier (oţel şi fier) 
este în creştere de mulţi ani; 

Or. pl

Amendamentul 174
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 24 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24b. subliniază că inovaţiile în materie de 
produse noi, ca de exemplu oţeluri foarte 
rezistente şi, în acelaşi timp, flexibile şi 
noi procese de producţie, constituie cheia 
pentru creşterea competitivităţii industriei 
siderurgice europene în raport cu 
furnizorii din statele terţe, iar acest sector 
ar trebui să beneficieze de un sprijin 
special;

Or. de

Amendamentul 175
Rachida Dati

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. consideră că ar trebui să se instituie 
mecanisme de stimulare pentru a 
determina marile grupuri multinaţionale 
să investească în cercetare şi dezvoltare pe 
teritoriile în care ele îşi desfăşoară 
operaţiunile industriale, în sprijinul 
ocupării forţei de muncă şi al 
dinamismului regiunilor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 176
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. invită Comisia să propună 
înfiinţarea unui institut european de 
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cercetare asociat cu industria siderurgică 
şi sectorul mărfurilor; consideră că acest 
lucru ar trebui realizat în cooperare cu 
statul, industria şi mediul academic, 
având sarcina generală de a consolida 
competitivitatea sectorului;

Or. sv

Amendamentul 177
Bernd Lange

Propunere de rezoluţie 
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. invită Comisia să pună în aplicare o 
politică ambiţioasă de inovare care să 
clarifice modalitatea de dezvoltare a unor 
produse cu o calitate ridicată, eficiente 
din punct de vedere energetic şi care să îi 
permită Europei să îşi păstreze produsele 
în faţa celei mai severe concurenţe 
mondiale existente vreodată;

Or. de

Amendamentul 178
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. consideră că producţia de produse 
semifinite din oţel plat de înaltă calitate şi, 
în special, foile metalice cu învelişuri 
anticorozive pentru caroseriile auto, 
necesită un sprijin special; 

Or. pl
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Amendamentul 179
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. recunoaşte riscurile financiare ridicate 
asociate dezvoltării, demonstrării şi 
implementării tehnologiilor inovatoare; 
sprijină crearea de clustere, cooperarea în 
domeniul cercetării şi parteneriatele public-
private; încurajează utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, precum 
mecanismele de finanţare cu împărţirea 
riscurilor; invită Banca Europeană de 
Investiţii şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare să elaboreze un 
cadru de finanţare pe termen lung pentru 
proiecte în domeniul siderurgic;

25. recunoaşte riscurile financiare ridicate 
asociate dezvoltării, demonstrării şi 
implementării tehnologiilor inovatoare; 
sprijină crearea de clustere, cooperarea în 
domeniul cercetării şi parteneriatele public-
private; încurajează utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, precum 
mecanismele de finanţare cu împărţirea 
riscurilor care permit un acces prioritar la 
industriile siderurgice în criză; invită 
Banca Europeană de Investiţii şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare să elaboreze rapid un cadru de 
finanţare pe termen lung pentru proiecte în 
domeniul siderurgic;

Or. it

Amendamentul 180
András Gyürk

Propunere de rezoluţie 
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. recunoaşte riscurile financiare ridicate 
asociate dezvoltării, demonstrării şi 
implementării tehnologiilor inovatoare;
sprijină crearea de clustere, cooperarea în 
domeniul cercetării şi parteneriatele public-
private; încurajează utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, precum 
mecanismele de finanţare cu împărţirea 
riscurilor; invită Banca Europeană de 

25. recunoaşte riscurile financiare ridicate 
asociate dezvoltării, demonstrării şi 
implementării tehnologiilor inovatoare;
sprijină crearea de clustere, cooperarea în 
domeniul cercetării şi parteneriatele public-
private precum „Utilizarea eficientă a 
resurselor şi a energiei în industria 
prelucrătoare” (SPIRE) şi „Iniţiativa 
pentru cercetare industrială în domeniul 
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Investiţii şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare să elaboreze un 
cadru de finanţare pe termen lung pentru 
proiecte în domeniul siderurgic;

materiilor prime energetice” (EMIRI);
încurajează utilizarea unor instrumente 
financiare inovatoare, precum mecanismele 
de finanţare cu împărţirea riscurilor; invită 
Banca Europeană de Investiţii şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare să elaboreze un cadru de 
finanţare pe termen lung pentru proiecte în 
domeniul siderurgic;

Or. en

Amendamentul 181
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. recunoaşte riscurile financiare ridicate 
asociate dezvoltării, demonstrării şi 
implementării tehnologiilor inovatoare;
sprijină crearea de clustere, cooperarea în 
domeniul cercetării şi parteneriatele public-
private; încurajează utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, precum 
mecanismele de finanţare cu împărţirea 
riscurilor; invită Banca Europeană de 
Investiţii şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare să elaboreze un 
cadru de finanţare pe termen lung pentru 
proiecte în domeniul siderurgic;

25. recunoaşte riscurile financiare ridicate 
asociate dezvoltării, extrapolării,
demonstrării şi implementării de tehnologii
inovatoare; sprijină crearea de clustere, 
cooperarea în domeniul cercetării şi 
parteneriatele public-private; încurajează 
utilizarea unor instrumente financiare 
inovatoare, precum mecanismele de 
finanţare cu împărţirea riscurilor; invită 
Banca Europeană de Investiţii şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare să elaboreze un cadru de 
finanţare pe termen lung pentru proiecte în 
domeniul siderurgic;

Or. en

Amendamentul 182
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie 
Punctul 26 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. solicită Comisiei să încurajeze 
dezvoltarea pe viitor a înlocuirii 
cărbunelui cocsificabil şi a cocsului 
metalurgic şi să sprijine acţiunile pentru o 
utilizare flexibilă a reductorilor 
suplimentari pentru o industrie 
siderurgică competitivă şi sustenabilă în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 183
Adam Gierek

Propunere de rezoluţie 
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. consideră că tehnologiile inovatoare 
pentru dezmembrarea eficace şi 
favorabilă mediului a automobilelor devin 
o necesitate; 

Or. pl


