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Amendement  11 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de vraag met verzoek om 

mondeling antwoord O-000086/2014 aan 

de Commissie over de industriële en 

werkgelegenheidsperspectieven in de 

ijzer- en staalindustrie in de EU: de 

dringende noodzaak om te reageren op 

het verlies van banen en essentiële 

productietakken in de lidstaten, 

Or. en 
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Amendement  12 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat het akkoord dat 

onlangs is gesloten tussen de 

vakbondsleiders en het management van 

ThyssenKrupp een bevestiging vormt van 

de strategische keuze om zowel de 

smeltovens open te houden als 

investeringen ter hoogte van 400 miljoen 

EUR in een van de productiesectoren met 

de grootste toegevoegde waarde in de EU 

veilig te stellen; 

Or. en 
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Amendement  13 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  I ter. overwegende dat rond bepaalde 

complexen, zoals in Taranto, lucht- en 

watervervuiling hebben geleid tot een 

stijging van de kindersterfte en van de 

kans op kanker bij de bevolking; 

overwegende dat het dringend 

noodzakelijk is de gezondheid en het 

welzijn van werknemers in de 

staalindustrie en personen die in de 

nabijheid van dergelijke complexen 

wonen te beschermen; 

Or. en 
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Amendement 14 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  L bis. overwegende dat met het mislukken 

van de overname van Acciai Speciali 

Terni (AST) door Outokumpu VDM, 

wegens bezwaren van de Commissie, en 

de verkoop ten gevolge daarvan van 

Acciai Speciali Terni (AST) aan 

ThyssenKrupp is aangetoond dat de EU-

mededingings- en antitrustregels geen 

bijdrage leveren aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van het EU-

actieplan voor de staalindustrie; 

Or. en 
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Amendement  15 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. wijst er nogmaals op dat het 

belangrijk is dat de vakkennis en 

ervaring, opgebouwd in belangrijke 

industriële gebieden zoals Terni, 

Piombino, Florange, Krefeld, Bochum, 

Taranto en Asturias, bewaard blijven, 

omdat deze vakkennis en ervaring zorgen 

voor diversificatie, milieuwaarborgen, 

innovatieve producten en het behoud van 

bestaande productiecapaciteit; 

Or. en 
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Amendement  16 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. verzoekt de Commissie dringend om 

bij toekomstige handelsovereenkomsten te 

waarborgen dat de exportmogelijkheden en 

de toegang tot de markt voor Europees 

staal en op staal gebaseerde producten 

duidelijk worden verbeterd; benadrukt dat 

onderhandelingen moeten worden gestart 

met handelspartners die bijzonder grote 

volumes naar de EU importeren, met het 

oog op de invoering van kwantitatieve 

beperkingen; beklemtoont dat eerlijke 

handel in staalproducten alleen mogelijk is 

wanneer elementaire arbeidsrechten en 

milieunormen worden geëerbiedigd, en 

wijst erop dat invoer tegen dumpingprijzen 

tot oneerlijke concurrentie leidt, met name 

voor de Europese producenten van roestvrij 

staal; wijst erop dat de 

handelsbeschermingsinstrumenten van de 

EU dringend aan modernisering toe zijn, en 

verzoekt de Commissie de lidstaten aan te 

sporen tot concrete actie om dit 

moderniseringsproces te bespoedigen, 

zodat eerlijke concurrentie kan worden 

gewaarborgd en de EU snelle en 

evenredige maatregelen kan nemen voor 

het bestrijden van oneerlijke 

handelspraktijken; 

17. verzoekt de Commissie dringend om 

bij toekomstige handelsovereenkomsten te 

waarborgen dat de exportmogelijkheden en 

de toegang tot de markt voor Europees 

staal en op staal gebaseerde producten 

duidelijk worden verbeterd; benadrukt dat 

onderhandelingen moeten worden gestart 

met handelspartners die bijzonder grote 

volumes naar de EU importeren, met het 

oog op de invoering van kwantitatieve 

beperkingen; beklemtoont dat eerlijke 

handel in staalproducten alleen mogelijk is 

wanneer elementaire arbeidsrechten en 

milieunormen worden geëerbiedigd, en 

wijst erop dat invoer tegen dumpingprijzen 

tot oneerlijke concurrentie leidt, met name 

voor de Europese producenten van roestvrij 

staal; wijst erop dat de 

handelsbeschermingsinstrumenten van de 

EU dringend aan modernisering toe zijn, en 

verzoekt de Commissie de lidstaten aan te 

sporen tot concrete actie, onder meer door 

middel van negatieve fiscale prikkels, om 

dit moderniseringsproces te bespoedigen, 

zodat eerlijke concurrentie kan worden 

gewaarborgd en de EU snelle en 

evenredige maatregelen kan nemen voor 

het bestrijden van oneerlijke 

handelspraktijken; 
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Amendement  17 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  30 bis. dringt er bij de lidstaten op aan dat 

zij, hetzij door middel van wetgeving, 

hetzij via collectieve overeenkomsten, 

zorgen voor passende sociale 

bescherming, goede 

arbeidsomstandigheden, een behoorlijk 

loon en een doeltreffende bescherming 

tegen onrechtmatig ontslag; 

Or. en 
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Amendement  18 

Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos, Sofia 

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

30. benadrukt het belang van de 

ontwikkeling en verspreiding van de beste 

beschikbare technieken (BBT) in de hele 

EU;  

30. benadrukt het belang van de 

ontwikkeling en verspreiding van de beste 

beschikbare technieken (BBT) in de hele 

EU en is voorstander van, indien 

mogelijk, de vervanging van mineralen 

door ijzerschroot, van meer gebruik van 

elektrische boogovens en van vervanging 

van cokeskool door gas; 

Or. en 

 

 


