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Pozmeňujúci návrh  11 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 9 a (nová) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na otázku na ústne 
zodpovedanie Komisii O-000086/2014 
s názvom Perspektívy odvetvia 
a zamestnanosti v oceliarskom 
a železiarskom priemysle v EÚ: naliehavá 
potreba reagovať na stratu pracovných 
miest a kľúčovej výroby v členských 
štátoch; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  12 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I a (nové) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ia. keďže dohoda, ktorá sa nedávno 
dosiahla medzi zástupcami odborov 
a vedením ThyssenKrupp AG, potvrdila 
strategické rozhodnutie ponechať 
elektrické pece otvorené a  súčasne 
zabezpečiť investície vo výške okolo 400 
miliónov EUR v jednej z oblastí výroby 
v EÚ s najväčšou pridanou hodnotou; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  13 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie I b (nové) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ib. keďže na niektorých miestach, 
napríklad v Tarante, vplyv znečistenia 
ovzdušia a vody spôsobil zvýšenie detskej 
úmrtnosti a zvýšenie rizika rakoviny 
u obyvateľstva; keďže je naliehavo 
potrebné chrániť zdravie a dobré 
podmienky pracovníkov v oceliarskom 
priemysle, ako aj miestneho obyvateľstva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh 14 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie L a (nové) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  La. keďže zlyhanie nadobudnutia 
spoločnosti Acciai Speciali Terni (AST) 
spoločnosťou Outokumpu VDM a jej 
vrátenie spoločnosti ThyssenKrupp AG 
v dôsledku nesúhlasu Komisie ukázalo, 
že pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže a jej protimonopolné predpisy nie 
sú schopné podporiť splnenie cieľov 
stanovených v akčnom pláne EÚ 
pre oceľ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  15 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. opätovne zdôrazňuje, že je potrebné 
zachovať know-how a odborné znalosti 
vybudované v dôležitých priemyselných 
oblastiach, ako sú Terni, Piombino, 
Florange, Krefeld, Bochum, Taranto 
a Asturias, čo zabezpečí diverzifikáciu, 
environmentálne záruky, inovatívne 
produkty a zachovanie existujúcich 
výrobných kapacít; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  16 

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

Sakorafa, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
budúce obchodné dohody budú obsahovať 
ustanovenia, ktoré významne zvýšia 
vývozné príležitosti a prístup na trhy pre 
európsku oceľ a oceliarske výrobky; 
zdôrazňuje, že je potrebné začať rokovania 
s obchodnými partnermi, ktorí do EÚ 
dovážajú obzvlášť významné objemy 
produktov, s cieľom zaviesť množstvové 
obmedzenia; zdôrazňuje, že spravodlivý 
obchod s oceliarskymi produktmi môže 
fungovať iba vtedy, ak sa budú dodržiavať 
základné práva zamestnancov a 
environmentálne normy, a zdôrazňuje, že 
vývoz za dumpingové ceny vedie k 
nečestnej súťaži, najmä v prípade 
európskych výrobcov nerezovej ocele; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutné 
modernizovať nástroje na ochranu obchodu 
EÚ, a vyzýva Komisiu, aby členské štáty 
vyzvala na podniknutie konkrétnych 
krokov, ktoré tento modernizačný proces 
urýchlia, aby tak zabezpečila spravodlivú 
súťaž a umožnila EÚ rýchlo prijímať 
primerané opatrenia v boji proti nečestným 
obchodným praktikám; 

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že budúce obchodné dohody budú 
obsahovať ustanovenia, ktoré významne 
zvýšia vývozné príležitosti a prístup 
na trhy pre európsku oceľ a oceliarske 
výrobky; zdôrazňuje, že je potrebné začať 
rokovania s obchodnými partnermi, ktorí 
do EÚ dovážajú obzvlášť významné 
objemy produktov, s cieľom zaviesť 
množstvové obmedzenia; zdôrazňuje, 
že spravodlivý obchod s oceliarskymi 
produktmi môže fungovať iba vtedy, 
ak sa budú dodržiavať základné práva 
zamestnancov a environmentálne normy, 
a zdôrazňuje, že vývoz za dumpingové 
ceny vedie k nečestnej súťaži, najmä 
v prípade európskych výrobcov nerezovej 
ocele; zdôrazňuje, že je nevyhnutné 
modernizovať nástroje na ochranu obchodu 
EÚ, a vyzýva Komisiu, aby členské štáty 
vyzvala na podniknutie konkrétnych 
krokov vrátane daňových znevýhodnení, 
ktoré tento modernizačný proces urýchlia, 
aby tak zabezpečila spravodlivú súťaž 
a umožnila EÚ rýchlo prijímať primerané 
opatrenia v boji proti nečestným 
obchodným praktikám; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  30a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili primeranú sociálnu ochranu a 
pracovné podmienky, ako aj dôstojné 
mzdy, či už prostredníctvom právnych 
predpisov alebo kolektívnych dohôd, a 
účinnú ochrana proti nespravodlivému 
prepusteniu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  18 

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

Sakorafa, Paloma López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. uznáva, že je potrebné vypracovať a 
šíriť najlepšie dostupné technológie (BAT) 
v celej EÚ; 

30. uznáva, že je potrebné vypracovať a 
šíriť najlepšie dostupné technológie (BAT) 
v celej EÚ, pričom všade, kde je to možné, 
treba podporovať nahradenie nerastných 
surovín železným šrotom, častejšie 
využívanie elektrických oblúkových pecí 
(EAF) a nahradenie koksu plynom; 

Or. en 

 
 


