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Pozměňovací návrh  11 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 
Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 9 a (nové) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na otázku k ústnímu 

zodpovězení č. O-000086/2014 

předloženou Komisi o průmyslových 

perspektivách a perspektivách 

zaměstnanosti v ocelářském průmyslu 

v EU: naléhavá potřeba reagovat na 

ztrátu pracovních míst a klíčové výroby 

v členských státech 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že nedávno uzavřená 

dohoda mezi zástupci odborů a vedením 

společnosti ThyssenKrupp AG potvrzuje 

strategickou volbu neuzavírat elektrické 

pece a zabezpečit investice až ve výši 

400 milionů EUR do jedné z oblastí 

výroby s největší přidanou hodnotou 

v EU; 

Or. en 



 

AM\1043954CS.doc  PE545.601v01-00 }  

 PE545.605v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 13 

Pozměňovací návrh  13 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ib. vzhledem k tomu, že v místech, jako je 

Taranto, se v důsledku znečištění vzduchu 

a vody zvýšila úmrtnost dětí a vzrostlo 

riziko onemocnění rakovinou 

u obyvatelstva; vzhledem k naléhavé 

potřebě zachovat zdraví a dobré životní 

podmínky pracovníků v ocelářském 

průmyslu a místního obyvatelstva; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění L a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 La. vzhledem k tomu, že případ, kdy 

v důsledku nesouhlasu Komise společnost 

Outokumpu VDM nezískala společnost 

Acciai Speciali Terni (AST) a posledně 

uvedená společnost se vrátila společnosti 

ThyssenKrupp AG, ukazuje, že předpisy 

EU týkající se hospodářské soutěže 

a kartelových dohod nejsou schopny 

podpořit plnění cílů stanovených v akčním 

plánu EU pro ocelářství; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. opět zdůrazňuje, že je třeba zachovat 

know-how a odborné znalosti nabyté ve 

významných průmyslových oblastech, 

jako jsou Terni, Piombino, Florange, 

Krefeld, Bochum, Taranto a Asturie, což 

zajistí diverzifikaci, environmentální 

záruky, inovativní výrobky a udržení 

stávající výrobní kapacity; 

Or. en 



 

AM\1043954CS.doc  PE545.601v01-00 }  

 PE545.605v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 16 

Pozměňovací návrh  16 

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

Sakorafa, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 

budoucí obchodní dohody obsahovaly 

ustanovení, která významně zlepší vývozní 

příležitosti a přístup na trh pro evropskou 

ocel a výrobky z oceli; zdůrazňuje, že je 

třeba zahájit jednání s obchodními 

partnery, kteří do EU dováží obzvláště 

významné objemy produktů, s cílem zavést 

množstevní omezení; zdůrazňuje, že 

spravedlivý obchod s ocelářskými 

produkty může fungovat jedině tehdy, 

budou-li dodržována základní práva 

zaměstnanců a environmentální normy, 

a zdůrazňuje, že vývoz za dumpingové 

ceny vystavuje nespravedlivé soutěži 

zejména evropské výrobce nerezové oceli; 

zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné 

modernizovat nástroje EU na ochranu 

obchodu, a vyzývá Komisi, aby členské 

státy vybídla k provedení konkrétních 

kroků, které tento modernizační proces 

urychlí, aby tak zajistila spravedlivou 

soutěž a EU umožnila rychle přijímat 

přiměřená opatření v boji proti nečestným 

obchodním praktikám; 

17. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 

budoucí obchodní dohody obsahovaly 

ustanovení, která významně zlepší vývozní 

příležitosti a přístup na trh pro evropskou 

ocel a výrobky z oceli; zdůrazňuje, že je 

třeba zahájit jednání s obchodními 

partnery, kteří do EU dováží obzvláště 

významné objemy produktů, s cílem zavést 

množstevní omezení; zdůrazňuje, že 

spravedlivý obchod s ocelářskými 

produkty může fungovat jedině tehdy, 

budou-li dodržována základní práva 

zaměstnanců a environmentální normy, 

a zdůrazňuje, že vývoz za dumpingové 

ceny vystavuje nespravedlivé soutěži 

zejména evropské výrobce nerezové oceli; 

zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné 

modernizovat nástroje EU na ochranu 

obchodu, a vyzývá Komisi, aby členské 

státy vybídla k provedení konkrétních 

kroků, včetně daňových znevýhodnění, 

které tento modernizační proces urychlí, 

aby tak zajistila spravedlivou soutěž a EU 

umožnila rychle přijímat přiměřená 

opatření v boji proti nečestným obchodním 

praktikám; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

zajistily náležitou sociální ochranu, 

pracovní podmínky a důstojné mzdy, a to 

prostřednictvím právních předpisů nebo 

kolektivními smlouvami a účinnou 

ochranou před nespravedlivým 

propouštěním; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Bod 30 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. uznává, že je třeba v celé EU rozvíjet a 

šířit nejlepší dostupné techniky; 

30. uznává, že je třeba v celé EU rozvíjet 

a šířit nejlepší dostupné techniky a přitom 

podporovat, kdykoli je to možné, 

nahrazování nerostných surovin železným 

šrotem, rozšiřovat využívání elektrických 

obloukových pecí a nahrazovat koks 

plynem; 

Or. en 

 

 


