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Poprawka  24 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Umocowanie 9 a (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 191 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Or. en 
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Poprawka  25 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Umocowanie 9 b (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola)1, 

_________ 
1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17. 
 

Or. en 
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Poprawka  26 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Umocowanie 9 c (nowe) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 8 ust. 1 dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu1, 

_____________ 
1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56. 
 

Or. en 
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Poprawka  27 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, Ŝe europejski 

przemysł stalowy odegrał historycznie 

waŜną rolę w procesie integracji 

europejskiej oraz stanowi podstawę 
tworzenia wartości dodanej w przemyśle 
europejskim; 

A. mając na uwadze, Ŝe europejski 

przemysł stalowy odegrał historycznie 

waŜną rolę w procesie integracji 

europejskiej oraz potrzebuje wsparcia, aby 
rozwijać się w bardziej zrównowaŜony 
sposób i przy niŜszych kosztach energii; 

Or. en 
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Poprawka  28 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, Ŝe sektor stalowy 

odgrywa zasadniczą rolę w gospodarce 
europejskiej, a obecnie sektor ten odczuwa 

powaŜny spadek popytu, w wyniku czego 

następuje stała utrata miejsc pracy i 

konkurencyjności, co nie rokuje 

niezbędnego oŜywienia gospodarki 

europejskiej; 

B. mając na uwadze, Ŝe sektor stalowy 

odgrywa waŜną rolę w gospodarce 
europejskiej, a obecnie sektor ten odczuwa 

powaŜny spadek popytu, w wyniku czego 

następuje stała utrata miejsc pracy i 

konkurencyjności, co nie rokuje 

niezbędnego oŜywienia gospodarki 

europejskiej; 

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 29 

Poprawka  29 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe jednym z celów 

UE jest wspieranie przemysłu stalowego, 
usuwanie barier i zagroŜeń dla jego 
konkurencyjności i sprawienie, aby 
elastycznie reagował na zmieniające się 
warunki rynkowe na terenie Europy i 
poza nią; 

D. mając na uwadze, Ŝe jednym z celów 

UE jest wspieranie przemysłu stalowego 

przez rozwiązywanie w wymiarze 
globalnym problemu barier dla jego 
konkurencyjności w przyjazny dla 
środowiska i zdrowia sposób; 

Or. en 
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Poprawka  30 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, Ŝe pogodzenie 

konieczności osiągania dobrych wyników 

środowiskowych ze zwiększaniem 

konkurencyjności w skali światowej, a 

jednocześnie łagodzenie problemów 

związanych z ucieczką emisji i poprawa 
dostępu do surowców pozostają 
podstawowymi wyzwaniami sektora 

stalowego, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe 
róŜnych konkurentów wiąŜą zróŜnicowane 
normy; 

J. mając na uwadze, Ŝe pogodzenie 

konieczności osiągania dobrych wyników 

środowiskowych ze zwiększaniem 

konkurencyjności w skali światowej, a 

jednocześnie łagodzenie problemów 

związanych z ucieczką emisji i wspieranie 
odzysku materiałów pochodzących z 
recyklingu pozostają podstawowymi 

wyzwaniami sektora stalowego; 

Or. en 
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Poprawka  31 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Ka. mając na uwadze, Ŝe sprawozdanie 
Instytutu Europejskiej Polityki Ochrony 
Środowiska (IEEP) uwypukla fakt, Ŝe 
ekologiczna reforma podatkowa ma 
pozytywny i znaczny wpływ na emisje, 
efektywność energetyczną i zatrudnienie, 
a jednocześnie nie wywiera negatywnego 
wpływu na konkurencyjność 
przedsiębiorstw na szczeblu 
międzynarodowym;  

Or. en 
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Poprawka  32 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa 

podejmujące restrukturyzację powinny 

postępować w sposób odpowiedzialny 

społecznie, gdyŜ doświadczenie pokazuje, 

Ŝe zrównowaŜona pod względem 

społecznym i ekonomicznym 

restrukturyzacja wymaga naleŜytego 
dialogu społecznego, przy czym specjalny 

nacisk naleŜy połoŜyć na informowanie 

pracowników i konsultowanie się z nimi, 

jak stwierdzono we wspomnianej wyŜej 

rezolucji Parlamentu z dnia 15 stycznia 

2013 r.; 

P. mając na uwadze, Ŝe przedsiębiorstwa 

podejmujące restrukturyzację i 
przestawiające produkcję powinny 
postępować w sposób odpowiedzialny 

społecznie, gdyŜ doświadczenie pokazuje, 

Ŝe zrównowaŜona pod względem 

społecznym i ekonomicznym 

restrukturyzacja i przestawienie produkcji 
wymagają naleŜytego dialogu społecznego, 
przy czym specjalny nacisk naleŜy połoŜyć 

na informowanie pracowników i 

konsultowanie się z nimi, jak stwierdzono 

we wspomnianej wyŜej rezolucji 

Parlamentu z dnia 15 stycznia 2013 r.; 

Or. en 
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Poprawka  33 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, Ŝe wszechstronne 

zaangaŜowanie partnerów społecznych na 

wszystkich szczeblach oraz nasilenie 

dialogu społecznego na szczeblu UE mają 

zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia 

interesów przedsiębiorstw sektora 

stalowego i ich pracowników;  

Q. mając na uwadze, Ŝe wszechstronne 

zaangaŜowanie partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych na wszystkich 
szczeblach oraz nasilenie dialogu 

społecznego na szczeblu UE mają 

zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia 

interesów przedsiębiorstw sektora 

stalowego, ich pracowników i innych 
lokalnych gospodarek na obszarach 
otaczających huty stali oraz dla 
zabezpieczenia zdrowia i środowiska, z 
myślą o gospodarce o równiejszym 
podziale;  

Or. en 
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Poprawka  34 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw T 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

T. mając na uwadze, Ŝe badania i rozwój 

mają strategiczne znaczenie dla przemysłu, 

który musi znaleźć sposoby ograniczenia 

emisji, zwłaszcza (ale nie wyłącznie) CO2; 

T. mając na uwadze, Ŝe badania i rozwój 

mają strategiczne znaczenie dla przemysłu, 

który musi znaleźć sposoby ograniczenia 

emisji, w szczególności tych, które są 
uznawane za szkodliwe dla środowiska i 
zdrowia ludzi; 

Or. en 
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Poprawka  35 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję, aby przeanalizowała 
strategiczną pozycję europejskiego 
przemysłu stalowego w świecie, gdyŜ 
produkcję stali uznaje się w wielu krajach 
za strategiczną, a zwłaszcza aby 
opracowała jasny plan średnio- i 
długoterminowych inicjatyw, które 
zamierza zaproponować, aby wesprzeć 
przemysł stalowy w Europie; podkreśla, Ŝe 
taki plan działania musi przewidywać 
wszechstronne zaangaŜowanie na 
wczesnym etapie partnerów społecznych 
na wszystkich szczeblach; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  36 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji o ustanowienie 

instrumentu wnikliwej analizy rynku stali, 

który pozwalałby uzyskać dokładne 

informacje na temat równowagi między 

podaŜą stali a popytem na stal w skali 

europejskiej i ogólnoświatowej, z 

rozróŜnieniem na strukturalne i cykliczne 

elementy rozwoju tego rynku; uwaŜa, Ŝe 

monitorowanie rynku stali mogłoby 

znacząco przyczynić się do przejrzystości 

rynków stali i złomu, a takŜe pozwoliłoby 

uzyskać cenny wkład na rzecz działań 

naprawczych i aktywizujących, które są 

nieuniknione ze względu na cykliczny 

charakter przemysłu stalowego; zwraca się 

do Komisji o wykorzystanie tego 

instrumentu analizy rynku do 

przewidywania rodzajów ryzyka oraz do 

zbadania, w jaki sposób zamykanie 

zakładów wpływa na oŜywienie tego 

sektora; 

5. zwraca się do Komisji o ustanowienie 

instrumentu wnikliwej analizy rynku stali, 

który pozwalałby uzyskać dokładne 

informacje na temat równowagi między 

podaŜą stali a popytem na stal w skali 

europejskiej i ogólnoświatowej, z 

rozróŜnieniem na strukturalne i cykliczne 

elementy rozwoju tego rynku, ze 
szczególnym naciskiem na negatywne 
ekologiczne efekty zewnętrzne; uwaŜa, Ŝe 
monitorowanie rynku stali mogłoby 

znacząco przyczynić się do przejrzystości 

rynków stali i złomu, a takŜe pozwoliłoby 

uzyskać cenny wkład na rzecz działań 

naprawczych i aktywizujących, które są 

nieuniknione ze względu na cykliczny 

charakter przemysłu stalowego; zwraca się 

do Komisji o wykorzystanie tego 

instrumentu analizy rynku do 

przewidywania rodzajów ryzyka oraz do 

zbadania, w jaki sposób zamykanie 

zakładów wpływa na oŜywienie tego 

sektora; 

Or. en 
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Poprawka  37 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. uwaŜa, Ŝe istotne znaczenie ma ścisłe 

zaangaŜowanie władz regionalnych i 

lokalnych oraz związków zawodowych 

reprezentujących obszary, na których 

zlokalizowane są huty stali, tak aby 

promować wśród głównych 

zainteresowanych podmiotów państw 

członkowskich współpracę, wymianę 

informacji i najlepsze praktyki;  

8. uwaŜa, Ŝe istotne znaczenie ma ścisłe 

zaangaŜowanie władz regionalnych i 

lokalnych, organizacji pozarządowych 
zajmujących się środowiskiem i zdrowiem 

oraz związków zawodowych 

reprezentujących obszary, na których 

zlokalizowane są huty stali, tak aby 

promować wśród głównych 

zainteresowanych podmiotów państw 

członkowskich współpracę, wymianę 

informacji i najlepsze praktyki;  

Or. en 
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Poprawka  38 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla konieczność przeanalizowania 

sposobów radzenia sobie z kryzysem 

inwestycyjnym, tak aby przemysł 

europejski stał się stabilny i rentowny, 

pamiętając o tym, Ŝe inwestycje w 

przemyśle stalowym cechują się 

długoterminowym zwrotem; apeluje zatem 

do Komisji, aby zastanowiła się nad 

przeznaczeniem części budŜetu planu 

inwestycyjnego na rentowne 

długoterminowe projekty infrastrukturalne 

oraz na innowacje związane z duŜymi 
projektami przemysłowymi, w tym na 

projekty w zakresie efektywności 

energetycznej i niskiej emisyjności, które 

równieŜ mogłyby w istotny sposób 

zwiększyć popyt na stal w UE; 

9. podkreśla konieczność przeanalizowania 

sposobów radzenia sobie z kryzysem 

inwestycyjnym, tak aby przemysł 

europejski stał się stabilny i rentowny, bez 
szkody dla środowiska, zdrowia czy 
lokalnych gospodarek, pamiętając o tym, 

Ŝe inwestycje w przemyśle stalowym 

cechują się długoterminowym zwrotem; 

apeluje zatem do Komisji, aby zastanowiła 

się nad przeznaczeniem części budŜetu 

planu inwestycyjnego na rentowne 

długoterminowe projekty infrastrukturalne, 

w tym na projekty w zakresie efektywności 

energetycznej i niskiej emisyjności, które 

równieŜ mogłyby w istotny sposób 

zwiększyć popyt na stal w UE; 

Or. en 
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Poprawka  39 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, Ŝe wsparcie dla sektora 

stalowego, obejmujące strategiczny rozwój 
nowych kluczowych sektorów 

wykorzystujących stal, takich jak sektor 

energetyczny (produkcja i dystrybucja 

energii ze źródeł odnawialnych), sektor 

transportowy oraz zasobooszczędne 

projekty budowlane, ma decydujące 
znaczenie dzięki tworzeniu zachęt dla 
wydajnych procesów produkcyjnych, 

wzmocnieniu rynku wewnętrznego i 
zachęcaniu do rozwijania umiejętności; 

11. podkreśla, Ŝe wsparcie dla sektora 

stalowego ma decydujące znaczenie i musi 
koncentrować się na strategicznym 
rozwoju nowych kluczowych sektorów 
wykorzystujących stal, takich jak sektor 

energetyczny (produkcja i dystrybucja 

energii ze źródeł odnawialnych), sektor 

transportowy oraz zasobooszczędne 

projekty budowlane, tworząc tym samym 
zachęty dla wydajnych procesów 
produkcyjnych, wzmacniając rynek 
wewnętrznego i zachęcając do rozwijania 
umiejętności; 

Or. en 
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Poprawka  40 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 12a. przypomina znaczenie, jakie ma 
przestrzeganie juŜ obowiązujących 
przepisów i zwraca się do państw 
członkowskich, aby rozwaŜyły 
wstrzymanie produkcji w tych zakładach – 
lub ich istotnych częściach – które 
stwarzają bezpośrednie, bieŜące i 
długofalowe zagroŜenie dla zdrowia 
pracowników i miejscowej ludności lub 
groŜą wywarciem bezpośredniego, 
znacznego negatywnego wpływu na 
środowisko; nakłania państwa 
członkowskie, w których ma to miejsce, do 
podjęcia niezbędnych środków zaradczych 
i dopilnowania, Ŝeby właściciele huty stali 
respektowali zasadę „zanieczyszczający 
płaci”; 

Or. en 
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Poprawka  41 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

24. podkreśla, jak waŜne jest, aby 

przemysł, partnerzy społeczni i władze 

lokalne przewidywali potrzeby 

szkoleniowe wynikające z moŜliwego 

wznowienia czasowo wstrzymanej 
produkcji w zakładach;  

24. podkreśla, jak waŜne jest, aby 

przemysł, partnerzy społeczni i władze 

lokalne przewidywali potrzeby 

szkoleniowe potrzebne do moŜliwego 

wznowienia produkcji w zakładach, w 
których została ona czasowo wstrzymana, 
poniewaŜ wymogi szkoleniowe nie zostały 
odpowiednio spełnione;  

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 42 

Poprawka  42 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

26. podkreśla, Ŝe normy UE w zakresie 

społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw i partycypacji 

pracowników powinny być realizowane 

przez europejskie przedsiębiorstwa 

równieŜ w państwach trzecich; 

26. podkreśla, Ŝe normy UE w zakresie 

społecznej i środowiskowej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 

partycypacji pracowników powinny być 

realizowane przez europejskie 

przedsiębiorstwa równieŜ w państwach 

trzecich; 

Or. en 
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Poprawka  43 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, Ŝe uczestnictwo 

pracowników w działaniach 

innowacyjnych i restrukturyzacyjnych jest 
niezbędne jako siła napędowa powodzenia 

gospodarczego, i w związku z tym wzywa 

Komisję do utworzenia platformy 

obejmującej partnerów społecznych, aby 

doradzać w sprawie europejskiego planu 

działania dla przemysłu stalowego, 

wdraŜać go i monitorować jego realizację;  

27. podkreśla, Ŝe uczestnictwo 

pracowników w działaniach 

innowacyjnych, restrukturyzacyjnych i 
przestawieniu produkcji jest niezbędne 
jako siła napędowa powodzenia 

gospodarczego, i w związku z tym wzywa 

Komisję do utworzenia platformy 

obejmującej partnerów społecznych, aby 

doradzać w sprawie europejskiego planu 

działania dla przemysłu stalowego, 

wdraŜać go i monitorować jego realizację;  

Or. en 
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Poprawka  44 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

28. wzywa Komisję do lepszego 

wykorzystania odpowiednich funduszy 

UE, takich jak Europejski Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji (EFG) i 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), oraz 

instrumentów politycznych, aby łagodzić 

koszty społeczne dostosowania i 

dopilnować, aby istotne umiejętności 

zostały zachowane i były rozwijane dla 

zapewnienia w przyszłości 

konkurencyjności tego sektora; 

28. wzywa Komisję do lepszego 

wykorzystania odpowiednich funduszy 

UE, takich jak Europejski Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji (EFG) i 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), oraz 

instrumentów politycznych, aby łagodzić 

koszty społeczne dostosowania i 

dopilnować, aby istotne umiejętności 

zostały zachowane i były rozwijane dla 

zapewnienia w przyszłości 

konkurencyjności tego sektora oraz 
przestawienia produkcji w zakładach, 
które zostały lub będą musiały zostać 
zamknięte; 

Or. en 
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Poprawka  45 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

30. dostrzega potrzebę opracowania i 

rozpowszechnienia w całej UE najlepszych 

dostępnych technik (BAT); 

30. dostrzega potrzebę opracowania i 

rozpowszechnienia w całej UE najlepszych 

dostępnych technik (BAT), a jednocześnie 
sprawdzenia, czy państwa członkowskie 
stosują takie same kryteria definiowania 
BAT; 

Or. en 
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Poprawka  46 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

32. w związku z tym podkreśla olbrzymie 

znaczenie programów „Horyzont 2020” i 

„ZrównowaŜony przemysł przetwórczy 

dzięki efektywnemu gospodarowaniu 

zasobami i efektywności energetycznej” 

(SPIRE), a takŜe potrzebę finansowania z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 

przyszłego programu NER400 najbardziej 

ryzykownych innowacji i programów 

badań; 

32. w związku z tym podkreśla olbrzymie 

znaczenie programów „Horyzont 2020” i 

„ZrównowaŜony przemysł przetwórczy 

dzięki efektywnemu gospodarowaniu 

zasobami i efektywności energetycznej” 

(SPIRE), a takŜe potrzebę finansowania z 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 

przyszłego programu NER400 najbardziej 

ryzykownych innowacji, przestawienia 
produkcji przemysłowej i programów 

badań; 

Or. en 
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Poprawka  47 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

34. popiera finansowanie projektów 

pilotaŜowych w przemyśle zmierzających 

do zmniejszenia emisji CO2, aby sprostać 

pilnej konieczności przejścia na 

zrównowaŜoną gospodarkę o obniŜonej 

emisyjności, charakteryzującą się 

efektywnością energetyczną, której 

podstawę będą stanowić odnawialne źródła 

energii i inteligentna infrastruktura; 

popiera takŜe przekształcenie technologii 
produkcji stali z ultra niską emisją CO2 

(tzw. ULCOS) w energooszczędne, 
przyjazne dla środowiska narzędzie 
polityki przemysłowej;  

34. popiera finansowanie projektów 

pilotaŜowych w przemyśle zmierzających 

do zmniejszenia emisji CO2, aby sprostać 

pilnej konieczności przejścia na 

zrównowaŜoną gospodarkę o obniŜonej 

emisyjności, charakteryzującą się 

efektywnością energetyczną, której 

podstawę będą stanowić odnawialne źródła 

energii i inteligentna infrastruktura;   

Or. en 
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Poprawka  48 

Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 36 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

36. wzywa Komisję do bezzwłocznej 
realizacji inicjatywy SustSteel, tak jak 
zaproponowano w planie działania dla 
przemysłu stalowego w pełni popieranym 
przez Parlament, Komitet Ekonomiczno-
Społeczny i Komitet Regionów;  

skreślony 

Or. en 

 

 


