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Predlog spremembe  24 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju člena 191(2) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju člena 8 Direktive 

2010/75/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 24. novembra 2010 o 

industrijskih emisijah (celovito 

preprečevanje in nadzorovanje 

onesnaževanja)
1
, 

_________ 

1 UL L 334, 17.12.2010, str. 17. 
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Predlog spremembe  26 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 c (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju člena 8(1) Direktive 

2004/35/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski 

odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in 

sanacijo okoljske škode
1
, 

_____________ 
1 
UL L 143, 30.4.2004, str. 56. 

 

Or. en 



 

AM\1043956EN.doc  PE545.601v01-00 }  

 PE545.605v01-00 } RC1 

SL United in diversity SL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 27 

Predlog spremembe  27 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je imel evropski jeklarski sektor 

pomembno zgodovinsko vlogo pri 

evropskem združevanju in je osnova za 

ustvarjanje evropske industrijske dodane 

vrednosti; 

A. ker je imel evropski jeklarski sektor 

pomembno zgodovinsko vlogo pri 

evropskem združevanju in mu je treba 

pomagati, da bo njegov razvoj bolj 

trajnosten z nižjimi stroški energije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  28 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker ima jeklarski sektor bistveno vlogo 

v evropskem gospodarstvu in industriji in 

ker ga je prizadel močan upad 

povpraševanja, zaradi česar vse bolj 

izgublja delovna mesta in je vse manj 

konkurenčen, to pa niso dobre napovedi za 

potrebno oživitev evropskega 

gospodarstva; 

B. ker ima jeklarski sektor pomembno 

vlogo v evropskem gospodarstvu in 

industriji in ker ga je prizadel močan upad 

povpraševanja, zaradi česar vse bolj 

izgublja delovna mesta in je vse manj 

konkurenčen, to pa niso dobre napovedi za 

potrebno oživitev evropskega 

gospodarstva; 

Or. en 
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Predlog spremembe  29 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je eden od ciljev EU podpirati 

jeklarsko industrijo, odpraviti ovire in 

grožnje za njeno konkurenčnost in 

povečati njeno odzivnost na spreminjajoče 

se tržne razmere v Evropi in zunaj nje; 

D. ker je eden od ciljev EU podpirati 

jeklarsko industrijo, tako da se bodo na 

okolju in zdravju prijazen način v 

globalnem smislu odpravile ovire za njeno 

konkurenčnost; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker ostajajo usklajevanje potrebe po 

visoki okoljski uspešnosti z večjo svetovno 

konkurenčnostjo ter zmanjšanje selitve 

virov CO2 in večji dostop do surovin 

osrednji izzivi v jeklarskem sektorju, 

upoštevati pa je treba tudi, da različne 

konkurente zavezujejo različni standardi; 

J. ker ostajajo usklajevanje potrebe po 

visoki okoljski uspešnosti z večjo svetovno 

konkurenčnostjo ter zmanjšanje selitve 

virov CO2 in spodbujanje ponovne 

uporabe recikliranih materialov osrednji 

izzivi v jeklarskem sektorju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  31 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava K a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ka. ker je v poročilu Inštituta za evropsko 

okoljsko politiko (IEEP) poudarjeno, da 

reforma okoljskih davkov pozitivno in 

pomembno vpliva na emisije, energetsko 

učinkovitost in zaposlovanje ter nima 

negativnega vpliva na konkurenčnost 

družb na mednarodni ravni;  

Or. en 



 

AM\1043956EN.doc  PE545.601v01-00 }  

 PE545.605v01-00 } RC1 

SL United in diversity SL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 32 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker bi morale družbe, ki izvajajo 

prestrukturiranje, ravnati družbeno 

odgovorno, saj izkušnje kažejo, da je za 

socialno in gospodarsko trajnostno 

prestrukturiranje potreben zadosten 

socialni dialog s posebnim poudarkom na 

obveščanju delavcev in posvetovanju z 

njimi, kot je poudarjeno v omenjeni 

resoluciji Parlamenta z dne 15. januarja 

2013; 

P. ker bi morale družbe pri 

prestrukturiranju in preusmeritvi v druge 

dejavnosti ravnati družbeno odgovorno, saj 

izkušnje kažejo, da je za socialno in 

gospodarsko trajnostno prestrukturiranje in 

preusmeritev v druge dejavnosti potreben 

zadosten socialni dialog s posebnim 

poudarkom na obveščanju delavcev in 

posvetovanju z njimi, kot je poudarjeno v 

omenjeni resoluciji Parlamenta z dne 15. 

januarja 2013; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava Q 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

Q. ker sta obsežna vključitev socialnih 

partnerjev na vseh ravneh in okrepitev 

socialnega dialoga na ravni EU bistveni za 

ohranitev interesov jeklarskih družb in 

njihovih delavcev;  

Q. ker sta obsežna vključitev socialnih 

partnerjev in nevladnih organizacij na 

vseh ravneh in okrepitev socialnega 

dialoga na ravni EU bistveni za ohranitev 

interesov jeklarskih družb, njihovih 

delavcev in drugega lokalnega 

gospodarstva na območjih jeklarn ter za 

varstvo zdravja in okolja, če želimo doseči, 

da bo gospodarstvo enakomerneje 

razporejeno;  

Or. en 



 

AM\1043956EN.doc  PE545.601v01-00 }  

 PE545.605v01-00 } RC1 

SL United in diversity SL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 34 

Predlog spremembe  34 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava T 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

T. ker so raziskave in razvoj strateškega 

pomena za panogo, kjer je treba najti način 

za zmanjšanje njenih emisij, zlasti (vendar 

ne samo) CO2; 

T. ker so raziskave in razvoj strateškega 

pomena za panogo, kjer je treba najti način 

za zmanjšanje njenih emisij, zlasti tistih, ki 

so škodljive in nevarne za okolje in 

zdravje ljudi; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj preuči strateški 

položaj evropske jeklarske industrije v 

svetu (v številnih državah je proizvodnja 

jekla strateška panoga) in pripravi tudi 

jasen načrt za srednje- in dolgoročne 

pobude, ki jih namerava predlagati, da bi 

podprla jeklarsko industrijo v Evropi; 

poudarja, da je treba pri tem že zgodaj 

obsežno vključiti socialne partnerje na 

vseh ravneh; 

črtano 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva Komisijo, naj vzpostavi 

instrument za poglobljeno analizo trga 

jekla, ki bo lahko zagotavljal natančne 

informacije o ravnovesju med ponudbo in 

povpraševanjem po jeklu v Evropi in po 

svetu ter omogočal razlikovanje med 

strukturnimi in cikličnimi komponentami 

razvoja tega trga; meni, da bi lahko s 

spremljanjem trga jekla občutno prispevali 

k preglednosti trga jekla in odpadnega 

železa ter pridobili dragocene podatke o 

korektivnih in proaktivnih ukrepih, ki so 

zaradi ciklične narave jeklarske industrije 

nujno potrebni; poziva Komisijo, naj 

omenjeni instrument za analizo trga 

uporabi za predvidevanje tveganj in 

preučitev, kako bo zapiranje obratov 

vplivalo na okrevanje tega sektorja; 

5. poziva Komisijo, naj vzpostavi 

instrument za poglobljeno analizo trga 

jekla, ki bo lahko zagotavljal natančne 

informacije o ravnovesju med ponudbo in 

povpraševanjem po jeklu v Evropi in po 

svetu ter omogočal razlikovanje med 

strukturnimi in cikličnimi komponentami 

razvoja tega trga, pri čemer bi posebno 

pozornost namenili negativnim okoljskim 

posledicam; meni, da bi lahko s 

spremljanjem trga jekla občutno prispevali 

k preglednosti trga jekla in odpadnega 

železa ter pridobili dragocene podatke o 

korektivnih in proaktivnih ukrepih, ki so 

zaradi ciklične narave jeklarske industrije 

nujno potrebni; poziva Komisijo, naj 

omenjeni instrument za analizo trga 

uporabi za predvidevanje tveganj in 

preučitev, kako bo zapiranje obratov 

vplivalo na okrevanje tega sektorja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  37 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da je poglobljena udeležba 

regionalnih in lokalnih organov ter 

sindikatov, ki zastopajo območja z 

jeklarskimi obrati, bistvenega pomena, da 

bi spodbudili sodelovanje ter izmenjavo 

informacij in najboljše prakse med 

najpomembnejšimi deležniki v državah 

članicah;  

8. meni, da je poglobljena udeležba 

regionalnih in lokalnih organov, nevladnih 

organizacij s področja varstva okolja in 

zdravstva ter sindikatov, ki zastopajo 

območja z jeklarskimi obrati, bistvenega 

pomena, da bi spodbudili sodelovanje ter 

izmenjavo informacij in najboljše prakse 

med najpomembnejšimi deležniki v 

državah članicah;  

Or. en 
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Predlog spremembe  38 

Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja, da je treba preučiti take 

možnosti za reševanje naložbene krize, da 

bi postala evropska industrija trajnostna in 

dobičkonosna, pri tem pa je treba 

upoštevati, da se naložbe v jeklarski 

industriji običajno povrnejo šele 

dolgoročno; zato poziva Komisijo, naj 

razmisli o tem, da bi del naložbenega 

svežnja ukrepov namenila za vzdržne 

dolgoročne infrastrukturne projekte ter 

inovacije za velike industrijske projekte, 

vključno s projekti za energetsko 

učinkovitost in nizkoogljično proizvodnjo, 

ki utegnejo v EU močno povečati 

povpraševanje po jeklu; 

 

9. poudarja, da je treba preučiti take 

možnosti za reševanje naložbene krize, da 

bi postala evropska industrija trajnostna in 

dobičkonosna in ne bi škodovala okolju, 

zdravju ali lokalnemu gospodarstvu, pri 

tem pa je treba upoštevati, da se naložbe v 

jeklarski industriji običajno povrnejo šele 

dolgoročno; zato poziva Komisijo, naj 

razmisli o tem, da bi del naložbenega 

svežnja ukrepov namenila za vzdržne 

dolgoročne infrastrukturne projekte ter 

inovacije za velike industrijske projekte, 

vključno s projekti za energetsko 

učinkovitost in nizkoogljično proizvodnjo, 

ki utegnejo v EU močno povečati 

povpraševanje po jeklu; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, da je podpora jeklarskemu 

sektorju odločilnega pomena, vključno s 

strateškim razvojem novih ključnih 

sektorjev, ki bodo uporabljali jeklo, na 

primer energetike (pridobivanje in 

distribucija energije iz obnovljivih virov), 

prometnega sektorja in z viri gospodarnih 

gradbenih projektov, ter da se s tem 

ustvarjajo spodbude za učinkovite 

proizvodne procese, krepi notranji trg in 

spodbuja nadgradnjo znanja in spretnosti; 

11. poudarja, da je podpora jeklarskemu 

sektorju odločilnega pomena in mora biti 

usmerjena v strateški razvoj novih 

ključnih sektorjev, ki bodo uporabljali 

jeklo, na primer energetike (pridobivanje in 

distribucija energije iz obnovljivih virov), 

prometnega sektorja in z viri gospodarnih 

gradbenih projektov, ter da se s tem 

ustvarjajo spodbude za učinkovite 

proizvodne procese, krepi notranji trg in 

spodbuja nadgradnjo znanja in spretnosti; 

Or. en 
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Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. želi opomniti, da je pomembno 

spoštovati že veljavno zakonodajo, in 

poziva države članice, naj razmislijo o 

opustitvi dejavnosti v obratih ali delih 

obratov, ki že predstavljajo ali bi utegnili v 

kratkem  pomeniti večjo škodo za okolje; 

poziva države članice, naj v takih primerih 

sprejmejo ustrezne popravne ukrepe in 

zagotovijo, da bodo lastniki upoštevali 

načelo „onesnaževalec plača“; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poudarja, da morajo industrija, socialni 

partnerji in lokalni organi predvideti 

obvezno usposabljanje zaradi morebitnega 

ponovnega zagona začasno zaustavljenih 

obratov; 

24. poudarja, da morajo industrija, socialni 

partnerji in lokalni organi predvideti 

obvezno usposabljanje, potrebno zaradi 

morebitnega ponovnega zagona obratov, ki 

so bili začasno zaustavljeni, ker niso bile 

ustrezno izpolnjene zahteve za 

usposabljanje; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poudarja, da bi evropska podjetja v 

tretjih državah morala izvajati standarde 

EU glede družbene odgovornosti 

gospodarskih družb in udeležbe 

zaposlenih; 

26. poudarja, da bi evropska podjetja v 

tretjih državah morala izvajati standarde 

EU glede družbene in okoljske 

odgovornosti gospodarskih družb in 

udeležbe zaposlenih; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da je udeležba delavcev v 

ukrepih za inovacije in prestrukturiranje 

poglavitna za gospodarski uspeh, zato 

poziva Komisijo, naj skupaj s socialnimi 

partnerji ustvari platformo za svetovanje 

pri akcijskem načrtu za jeklarsko industrijo 

v Evropi ter njegovo izvajanje in 

spremljanje;  

27. poudarja, da je udeležba delavcev v 

ukrepih za inovacije, prestrukturiranje in 

preusmeritev poglavitna za gospodarski 

uspeh, zato poziva Komisijo, naj skupaj s 

socialnimi partnerji ustvari platformo za 

svetovanje pri akcijskem načrtu za 

jeklarsko industrijo v Evropi ter njegovo 

izvajanje in spremljanje;  

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

28. poziva Komisijo, naj racionalizira 

ustrezne sklade EU, kot sta Evropski sklad 

za prilagoditev globalizaciji in Evropski 

socialni sklad, ter instrumente politik, tako 

da bi zmanjšala socialne stroške 

prilagoditve in zagotovila, da se ustrezne 

spretnosti ohranijo in nadalje razvijejo za 

prihodnjo konkurenčnost panoge; 

28. poziva Komisijo, naj racionalizira 

ustrezne sklade EU, kot sta Evropski sklad 

za prilagoditev globalizaciji in Evropski 

socialni sklad, ter instrumente politik, tako 

da bi zmanjšala socialne stroške 

prilagoditve in zagotovila, da se ustrezne 

spretnosti ohranijo in nadalje razvijejo za 

prihodnjo konkurenčnost panoge ter se 

obrati, ki so jih zaprli ali jih bo treba 

zapreti, preusmerijo; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Steel sector in the EU: protecting workers and industries 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

30. priznava, da je treba razviti najboljše 

možne tehnologije in jih širiti po EU; 

30. priznava, da je treba razviti najboljše 

možne tehnologije in jih širiti po EU, 

obenem pa preveriti, ali države članice 

uporabljajo enaka merila za opredelitev 

teh tehnologij; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

32. v zvezi s tem poudarja, da sta programa 

Obzorje 2020 in Trajnostna predelovalna 

industrija z učinkovito rabo virov in 

energije (SPIRE) nadvse pomembna in da 

je treba najbolj tvegane inovacijske in 

raziskovalne programe financirati s 

sredstvi Evropske investicijske banke in 

prihodnjega programa NER 400; 

32. v zvezi s tem poudarja, da sta programa 

Obzorje 2020 in Trajnostna predelovalna 

industrija z učinkovito rabo virov in 

energije (SPIRE) nadvse pomembna in da 

je treba najbolj tvegane inovacijske in 

raziskovalne programe ter programe 

industrijske preusmeritve financirati s 

sredstvi Evropske investicijske banke in 

prihodnjega programa NER 400; 

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira financiranje industrijskih 

pilotskih projektov za zmanjševanje emisij 

CO2, da bi uresničili nujno potrebni prehod 

na trajnostno in dekarbonizirano 

gospodarstvo, ki bo temeljilo na energetski 

učinkovitosti, obnovljivih virih energije in 

pametni infrastrukturi, ter bo tehnologija 

proizvodnje jekla z ekstremno nizkimi 

emisijami CO2 (ULCOS) postala 

energetsko in okoljsko učinkovito orodje 

industrijske politike;  

34. podpira financiranje industrijskih 

pilotskih projektov za zmanjševanje emisij 

CO2, da bi uresničili nujno potrebni prehod 

na trajnostno in dekarbonizirano 

gospodarstvo, ki bo temeljilo na energetski 

učinkovitosti, obnovljivih virih energije in 

pametni infrastrukturi;  

Or. en 
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Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

36. poziva Komisijo, naj izvaja pobudo za 

jeklene gradbene izdelke (SustSteel), kot 

je predlagano v akcijskem načrtu in kar v 

celoti podpirajo Parlament, Ekonomsko-

socialni odbor in Odbor regij, ter naj to 

stori čim prej;  

črtano 

Or. en 

 

 


