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Ændringsforslag  24 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Led 9 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 - der henviser til artikel 191, stk. 2, i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

Or. en 
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Ændringsforslag  25 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Led 9 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 – der henviser til artikel 8 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/75/EU af 24. november 2010 om 

industrielle emissioner (integreret 

forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening), 

_________ 
1 EUT L 334 af 17.12.10, s. 17. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Led 9 c (nyt)  

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 – der henviser til artikel 8, stk. 1, i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/35/EF af 21. april 2004 om 

miljøansvar for så vidt angår forebyggelse 

og afhjælpning af miljøskader
1
, 

_____________ 
1 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56. 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

A. der påpeger, at den europæiske 

stålsektor historisk har spillet en vigtig 

rolle i den europæiske integrationsproces 

og udgør grundlaget for skabelsen af 

europæisk industriel merværdi; 

A. der påpeger, at den europæiske 

stålsektor historisk har spillet en vigtig 

rolle i den europæiske integrationsproces 

og har brug for støtte for at udvikle sig 

mere bæredygtigt og med lavere 

energiomkostninger; 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at stålindustrien spiller 

en afgørende rolle for Europas økonomi og 

industri, men på nuværende tidspunkt lider 

under et betydeligt fald i efterspørgslen, 

der resulterer i et kontinuerligt tab af 

arbejdspladser og konkurrenceevne, hvilket 

varsler ilde for den nødvendige 

genopretning af europæisk økonomi; 

B. der henviser til, at stålindustrien spiller 

en vigtig rolle for Europas økonomi og 

industri, men på nuværende tidspunkt lider 

under et betydeligt fald i efterspørgslen, 

der resulterer i et kontinuerligt tab af 

arbejdspladser og konkurrenceevne, hvilket 

varsler ilde for den nødvendige 

genopretning af europæisk økonomi; 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

D. der henviser til, at et af Den Europæiske 

Unions mål er at støtte stålindustrien, 

fjerne hindringer for og trusler mod dens 

konkurrenceevne og sætte den i stand til at 

tilpasse sig skiftende markedsvilkår i og 

uden for Europa; 

D. der henviser til, at et af Den Europæiske 

Unions mål er at støtte stålindustrien ved at 

fjerne hindringer for dens konkurrenceevne 

på en miljøvenlig og sundhedsvenlig måde 

i en global kontekst; 

Or. en 
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Ændringsforslag  30 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt J 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

J. der henviser til, at nødvendigheden af at 

opfylde strenge miljøkrav og klare sig i en 

stadig skrappere global konkurrence og 

samtidig imødekomme bekymringerne 

vedrørende CO2-lækage samt forbedre 

adgangen til råmaterialer fortsat udgør 

grundlæggende udfordringer for 

stålsektoren, ikke mindst i lyset af, at de 

forskellige konkurrenter ikke skal leve op 

til de samme standarder;  

J. der henviser til, at nødvendigheden af at 

opfylde strenge miljøkrav og klare sig i en 

stadig skrappere global konkurrence og 

samtidig imødekomme bekymringerne 

vedrørende CO2-lækage samt fremme 

nyttiggørelse af genbrugsmateriale fortsat 

udgør grundlæggende udfordringer for 

stålsektoren; 

Or. en 
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Ændringsforslag  31 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt K a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ka. der henviser til, at Instituttet for 

Europæisk Miljøpolitik (IEEP) i sin 

rapport fremhæver det forhold, at en 

miljøorienteret reform af skattepolitikken 

har en positiv og betydelig virkning på 

emissionsniveauer, energieffektivitet og 

beskæftigelse og er uden negative 

virkninger for virksomhedernes 

konkurrenceevne på internationalt plan;  

Or. en 
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Ændringsforslag  32 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt P 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

P. der påpeger, at de virksomheder, der 

gennemfører omstruktureringer, bør handle 

på en socialt ansvarlig måde, idet 

erfaringerne har vist, at en socialt og 

økonomisk bæredygtig omstrukturering 

forudsætter en fyldestgørende social dialog 

med særlig fokus på oplysning og høring af 

arbejdstagere som beskrevet i Parlamentets 

førnævnte beslutning af 15. januar 2013; 

P. der påpeger, at de virksomheder, der 

gennemfører omstruktureringer og 

omstillinger, bør handle på en socialt 

ansvarlig måde, idet erfaringerne har vist, 

at en socialt og økonomisk bæredygtig 

omstrukturering og omstilling forudsætter 

en fyldestgørende social dialog med særlig 

fokus på oplysning og høring af 

arbejdstagere som beskrevet i Parlamentets 

førnævnte beslutning af 15. januar 2013; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt Q 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

Q. der påpeger, at en bred inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter på alle niveauer 

samt en styrkelse af den sociale dialog på 

EU-plan er en forudsætning for at kunne 

tilgodese såvel stålværkernes som deres 

ansattes interesser;  

Q. der påpeger, at en bred inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter og ngo'er på alle 

niveauer samt en styrkelse af den sociale 

dialog på EU-plan er afgørende for at 

kunne tilgodese såvel stålværkernes som 

deres ansattes interesser og tilgodese lokale 

økonomier i områderne omkring 

stålværker og beskytte sundhed og miljø 

med henblik på en mere ligelig fordelt 

økonomi;  

Or. en 
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Ændringsforslag  34 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt T 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

T. der påpeger, at F&U er af strategisk 

betydning for en industri, der skal finde 

metoder til nedbringelse af sine emissioner, 

navnlig (men ikke udelukkende) af CO2; 

T. der påpeger, at F&U er af strategisk 

betydning for en industri, der skal finde 

metoder til nedbringelse af sine emissioner, 

navnlig af de, der betragtes som skadelige 

og farlige for miljøet og menneskers 

helbred; 

Or. en 
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Ændringsforslag  35 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. påpeger, at stålfremstilling anses for at 

være af strategisk betydning i en lang 

række lande, og opfordrer på den 

baggrund Kommissionen til at undersøge 

den europæiske stålindustris strategiske 

position på verdensplan og specifikt at 

udvikle en klar køreplan for de mellem- 

og langsigtede initiativer, den agter at 

foreslå til støtte for stålindustrien i 

Europa; understreger, at en sådan 

køreplan skal omfatte en tidlig og 

omfattende inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter på alle niveauer; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  36 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

5. anmoder Kommissionen om at udforme 

et instrument til indgående analyse af 

stålmarkedet, som kan tilvejebringe præcis 

information om balancen mellem udbud og 

efterspørgsel på europæisk og globalt plan, 

idet der skelnes mellem de strukturelle og 

cykliske komponenter i dette markeds 

udvikling; er af den overbevisning, at en 

overvågning af stålmarkedet kan bidrage 

væsentligt til gennemsigtigheden af 

markederne for stål og metalskrot og give 

værdifulde input til de korrigerende og 

proaktive foranstaltninger, som er 

uundgåelige på grund af stålindustriens 

cykliske karakter; opfordrer Kommissionen 

til at bruge dette markedsanalyseinstrument 

til at foregribe risici og undersøge, hvor 

lukning af stålværker påvirker sektorens 

genopretning; 

5. anmoder Kommissionen om at udforme 

et instrument til indgående analyse af 

stålmarkedet, som kan tilvejebringe præcis 

information om balancen mellem udbud og 

efterspørgsel på europæisk og globalt plan, 

idet der skelnes mellem de strukturelle og 

cykliske komponenter i dette markeds 

udvikling, og der særligt fokuseres på 

miljøomkostninger; er af den 

overbevisning, at en overvågning af 

stålmarkedet kan bidrage væsentligt til 

gennemsigtigheden af markederne for stål 

og metalskrot og give værdifulde input til 

de korrigerende og proaktive 

foranstaltninger, som er uundgåelige på 

grund af stålindustriens cykliske karakter; 

opfordrer Kommissionen til at bruge dette 

markedsanalyseinstrument til at foregribe 

risici og undersøge, hvor lukning af 

stålværker påvirker sektorens 

genopretning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  37 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

8. anser det for afgørende, at de regionale 

og lokale myndigheder og fagforeninger i 

de områder, hvor stålværkerne befinder sig, 

er snævert involveret i processen med 

henblik på at fremme samarbejdet samt 

udvekslingen af oplysninger og bedste 

praksis mellem hovedinteressenterne i 

medlemsstaterne;  

8. anser det for afgørende, at de regionale 

og lokale myndigheder, 

miljøorganisationer, ngo'er og 

fagforeninger i de områder, hvor 

stålværkerne befinder sig, er snævert 

involveret i processen med henblik på at 

fremme samarbejdet samt udvekslingen af 

oplysninger og bedste praksis mellem 

hovedinteressenterne i medlemsstaterne;  

Or. en 
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Ændringsforslag  38 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. fremhæver behovet for at undersøge, 

hvordan investeringskrisen kan overvindes 

med henblik på at gøre europæisk industri 

bæredygtig og rentabel, idet det må 

erindres, at investeringer i stålindustrien er 

kendetegnet ved langsigtede afkast; 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

overveje at afsætte en del af sin 

investeringspakke til gennemførlige 

langsigtede infrastrukturprojekter samt til 

innovation i forbindelse med storstilede 

industriprojekter, herunder 

energieffektivitet og lavemissionsprojekter, 

hvilket også kan bidrage til en væsentlig 

forøgelse af efterspørgslen efter stål i EU; 

9. fremhæver behovet for at undersøge, 

hvordan investeringskrisen kan overvindes 

med henblik på at gøre europæisk industri 

bæredygtig og rentabel uden skader på 

miljø, sundhed og lokale økonomier, idet 

det må erindres, at investeringer i 

stålindustrien er kendetegnet ved 

langsigtede afkast; opfordrer derfor 

Kommissionen til at overveje at afsætte en 

del af sin investeringspakke til 

gennemførlige langsigtede 

infrastrukturprojekter, herunder 

energieffektivitet og lavemissionsprojekter, 

hvilket også kan bidrage til en væsentlig 

forøgelse af efterspørgslen efter stål i EU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  39 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. understreger den afgørende betydning 

af indirekte støtte til stålsektoren, 

herunder den strategiske udvikling af nye 

stålforbrugende sektorer, f.eks. i 

energisektoren (generering og distribution 

af vedvarende energi), transportsektoren og 

inden for ressourceeffektive 

byggeprojekter, hvorved der skabes 

incitamenter til effektive og rimelige 

produktionsprocesser, det indre marked 

styrkes, og kompetenceudviklingen 

fremmes; 

11. understreger den afgørende betydning 

af støtte til stålsektoren, der må fokusere 

på den strategiske udvikling af nye 

stålforbrugende sektorer, f.eks. i 

energisektoren (generering og distribution 

af vedvarende energi), transportsektoren og 

inden for ressourceeffektive 

byggeprojekter, hvorved der skabes 

incitamenter til effektive og rimelige 

produktionsprocesser, det indre marked 

styrkes, og kompetenceudviklingen 

fremmes; 

Or. en 
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Ændringsforslag  40 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 12a. minder om betydningen af at 

overholde allerede eksisterende lovgivning 

og opfordrer medlemsstaterne til at 

overveje at indstille de anlæg - eller de 

relevante dele heraf - der udgør en 

umiddelbar, aktuel og langfristet fare for 

arbejdstagerne og lokalbefolkningen eller 

truer med at have en umiddelbar og 

betydelig skadevirkning på miljøet; 

opfordrer stærkt medlemsstaterne til - 

hvor det er relevant - at træffe de 

nødvendige afhjælpende foranstaltninger 

til at sikre, at stålværksejere overholder 

princippet om, at "forurener betaler"; 

Or. en 
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Ændringsforslag  41 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 24 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

24. understreger behovet for, at industrien, 

arbejdsmarkedets parter og de lokale 

myndigheder tager højde for de 

uddannelseskrav, der vil være forbundet 

med en eventuel genstart af stålværker, der 

er sat midlertidigt ud af drift;  

24. understreger behovet for, at industrien, 

arbejdsmarkedets parter og de lokale 

myndigheder tager højde for de 

uddannelseskrav, der vil være nødvendige 

for en eventuel genstart af stålværker, der 

har været sat midlertidigt ud af drift fordi 

uddannelseskravene ikke var opfyldt;  

Or. en 
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Ændringsforslag  42 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 26 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

26. understreger, at EU’s standarder for 

virksomheders sociale ansvar og 

medarbejderindflydelse også skal 

overholdes af europæiske virksomheder i 

tredjelande; 

26. understreger, at EU’s standarder for 

virksomheders sociale og miljømæssige 

ansvar og medarbejderindflydelse også 

skal overholdes af europæiske 

virksomheder i tredjelande; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 27 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

27. understreger, at inddragelse af 

arbejdstagere i innovations- og 

omstruktureringstiltag er en forudsætning 

for økonomisk succes, og opfordrer derfor 

Kommissionen til at skabe en platform 

med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, 

der skal rådgive om, gennemføre og 

overvåge den europæiske handlingsplan for 

stålsektoren;  

27. understreger, at inddragelse af 

arbejdstagere i innovations, 

omstrukturerings- og omstillingstiltag er en 

forudsætning for økonomisk succes, og 

opfordrer derfor Kommissionen til at skabe 

en platform med deltagelse af 

arbejdsmarkedets parter, der skal rådgive 

om, gennemføre og overvåge den 

europæiske handlingsplan for stålsektoren;  

Or. en 
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Ændringsforslag  44 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 28 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

28. opfordrer Kommissionen til at 

strømline EU’s relevante fonde, herunder 

Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) 

og Den Europæiske Socialfond (ESF), og 

politikinstrumenter med henblik på at 

mindske de sociale omkostninger ved 

tilpasningen og sikre, at de relevante 

færdigheder bevares og udvikles til gavn 

for industriens fremtidige 

konkurrenceevne; 

28. opfordrer Kommissionen til at 

strømline EU’s relevante fonde, herunder 

Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) 

og Den Europæiske Socialfond (ESF), og 

politikinstrumenter med henblik på at 

mindske de sociale omkostninger ved 

tilpasningen og sikre, at de relevante 

færdigheder bevares og udvikles til gavn 

for industriens fremtidige konkurrenceevne 

og for omstilling af anlæg, der har været 

lukket eller vil blive lukket; 

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 30 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

30. anerkender behovet for at udvikle og 

udbrede de bedst tilgængelige teknikker 

(BAT) på tværs af EU; 

30. anerkender behovet for at udvikle og 

udbrede de bedst tilgængelige teknikker 

(BAT) på tværs af EU, mens det samtidig 

skal kontrollers, at medlemsstaterne 

anvender de samme kriterier for 

fastlæggelsen af de bedst tilgængelige 

teknikker; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 32 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

32. understreger i den forbindelse den 

afgørende betydning af Horisont 2020-

programmet og programmet for bæredygtig 

forarbejdningsindustri gennem ressource- 

og energieffektivitet (SPIRE), samt 

nødvendigheden af, at Den Europæiske 

Investeringsbank og den fremtidige 

NER400-facilitet finansierer de mest 

risikable innovations- og 

forskningsprogrammer; 

32. understreger i den forbindelse den 

afgørende betydning af Horisont 2020-

programmet og programmet for bæredygtig 

forarbejdningsindustri gennem ressource- 

og energieffektivitet (SPIRE), samt 

nødvendigheden af, at Den Europæiske 

Investeringsbank og den fremtidige 

NER400-facilitet finansierer de mest 

risikable innovations- og 

forskningsprogrammer og programmer til 

industriel omstilling; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 34 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

34. støtter finansiering af industrielle 

pilotprojekter til nedbringelse af CO2-

emissionerne med henblik på at opfylde det 

presserende behov for at gå over til en 

bæredygtig, CO2-fri økonomi baseret på 

energieffektivitet, vedvarende energi og 

intelligent infrastruktur og at omdanne 

teknologien for stålfremstilling med 

ultralav CO2-emission (ULCOS) til et 

energieffektivt og miljømæssigt effektivt 

industripolitisk værktøj;   

34. støtter finansiering af industrielle 

pilotprojekter til nedbringelse af CO2-

emissionerne med henblik på at opfylde det 

presserende behov for at gå over til en 

bæredygtig, CO2-fri økonomi baseret på 

energieffektivitet, vedvarende energi og 

intelligent infrastruktur;  

Or. en 
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Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 36 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

36. opfordrer Kommissionen til, som 

foreslået i stålhandlingsplanen, at 

implementere SustSteel-initiativet, der 

nyder fuld støtte fra Parlamentet, Det 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget, og at gøre det så hurtigt 

som muligt;   

udgår 

Or. en 

 

 


