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Pozmeňujúci návrh  24 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 
 
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 článok 191 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 9 b (nová) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na článok 8 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o 
priemyselných emisiách (integrovaná 
prevencia a kontrola znečisťovania 
životného prostredia)1, 

_________ 
1 Ú. v. ES L 334, 17.12.2010, s. 17. 
 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 9 c (nová) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na článok 8 ods. 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/35/ES z 21. apríla 2004 o 
environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd1, 

_____________ 
1 Ú. v. ES L 143, 30.4.2004, s. 56. 
 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže európske odvetvie ocele 
zohrávalo v minulosti významnú úlohu v 
procese európskej integrácie a tvorí základ 
pre vytváranie európskej priemyselnej 
pridanej hodnoty; 

A. keďže európske odvetvie ocele 
zohrávalo v minulosti významnú úlohu v 
procese európskej integrácie a potrebuje 
podporu pre udržateľnejší rozvoj s nižšími 
nákladmi na energiu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže oceliarsky priemysel má zásadný 
význam pre európske hospodárstvo 
a priemysel a v súčasnosti trpí výrazným 
poklesom dopytu, čo vedie 
k neprestajnému rušeniu pracovných miest 
a znižovaniu konkurencieschopnosti, čo nie 
je dobrým znamením pre potrebné oživenie 
európskeho hospodárstva; 

B. keďže oceliarsky priemysel má veľký 
význam pre európske hospodárstvo 
a priemysel a v súčasnosti trpí výrazným 
poklesom dopytu, čo vedie 
k neprestajnému rušeniu pracovných miest 
a znižovaniu konkurencieschopnosti, čo nie 
je dobrým znamením pre potrebné oživenie 
európskeho hospodárstva; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže jedným z cieľov EÚ je 
podporovať oceliarstvo, odstrániť 
prekážky a hrozby pre jeho 
konkurencieschopnosť a dosiahnuť, aby 
reagovalo na meniace sa podmienky na 
európskych a mimoeurópskych trhoch; 

D. keďže jedným z cieľov EÚ je 
podporovať oceliarstvo prostredníctvom 
riešenia prekážok pre jeho 
konkurencieschopnosť v globálnom 
kontexte spôsobom, ktorý bude šetrný k 
životnému prostrediu a zdraviu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže zosúladenie potreby vysokej 
environmentálnej výkonnosti so zvýšením 
globálnej konkurencieschopnosti za 
súčasného zmiernenia obáv týkajúcich sa 
úniku uhlíka a zlepšenia prístupu 
k surovinám zostáva základnou výzvou pre 
oceliarske odvetvie vzhľadom na to, že 
rozliční konkurenti EÚ sú viazaní 
rozdielnymi normami; 

J. keďže zosúladenie potreby vysokej 
environmentálnej výkonnosti so zvýšením 
globálnej konkurencieschopnosti za 
súčasného zmiernenia obáv týkajúcich sa 
úniku uhlíka a podpory zhodnocovania 
recyklovaných materiálov zostáva 
základnou výzvou pre oceliarske odvetvie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie K a (nové) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ka. keďže Inštitút pre európsku 
environmentálnu politiku (IEEP) vo 
svojej správe zdôrazňuje skutočnosť, že 
reforma environmentálnej dane má 
pozitívny a významný vplyv na emisie, 
energetickú efektívnosť a zamestnanosť 
bez akýchkoľvek negatívnych účinkov na 
konkurencieschopnosť spoločností na 
medzinárodnej úrovni;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže spoločnosti v procese 
reštrukturalizácie by mali konať sociálne 
zodpovedným spôsobom, pretože 
doterajšie skúsenosti ukázali, že sociálne a 
ekonomicky udržateľná reštrukturalizácia 
si vyžaduje dostatočný sociálny dialóg 
s osobitným dôrazom na informovanie 
pracovníkov a konzultovanie s nimi, ako sa 
uvádza vo vyššie uvedenom uznesení 
Parlamentu z 15. januára 2013; 

P. keďže spoločnosti v procese 
reštrukturalizácie a rekonverzie by mali 
konať sociálne zodpovedným spôsobom, 
pretože doterajšie skúsenosti ukázali, že 
sociálne a ekonomicky udržateľná 
reštrukturalizácia a rekonverzia si 
vyžadujú dostatočný sociálny dialóg 
s osobitným dôrazom na informovanie 
pracovníkov a konzultovanie s nimi, ako sa 
uvádza vo vyššie uvedenom uznesení 
Parlamentu z 15. januára 2013; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie Q 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Q. keďže rozsiahle zapojenie sociálnych 
partnerov na všetkých úrovniach a 
posilnenie sociálneho dialógu na úrovni 
EÚ sú kľúčovými predpokladmi pre 
ochranu záujmov oceliarskych spoločností 
aj ich zamestnancov;  

Q. keďže rozsiahle zapojenie sociálnych 
partnerov a mimovládnych organizácií na 
všetkých úrovniach a posilnenie sociálneho 
dialógu na úrovni EÚ sú kľúčovými 
predpokladmi pre ochranu záujmov 
oceliarskych spoločností, ich 
zamestnancov a ďalších miestnych 
hospodárstiev v oblastiach 
nachádzajúcich sa v okolí oceliarní a pre 
ochranu zdravia a životného prostredia s 
cieľom zabezpečiť rovnomernejšie 
rozloženie hospodárstva;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie T 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

T. keďže výskum a vývoj majú strategický 
význam pre odvetvie, ktoré musí nájsť 
spôsob znižovania svojich emisií, najmä 
(aj keď nie výlučne) emisií CO2; 

T. keďže výskum a vývoj majú strategický 
význam pre odvetvie, ktoré musí nájsť 
spôsob znižovania svojich emisií, najmä 
tých, ktoré sa považujú za škodlivé a 
nebezpečné pre životné prostredie a 
ľudské zdravie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu 
strategického postavenia európskeho 
oceliarskeho priemyslu vo svete, pretože 
oceliarstvo je v mnohých krajinách 
považované za strategické odvetvie, a aby 
vypracovala konkrétny a jasný plán 
strednodobých a dlhodobých iniciatív na 
podporu oceliarskeho priemyslu v 
Európe; zdôrazňuje, že v rámci tohto 
plánu sa musia včas a vo veľkom rozsahu 
spojiť sociálni partneri na všetkých 
úrovniach; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. žiada Komisiu, aby vytvorila nástroj na 
hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorý by 
mohol poskytovať presné informácie o 
európskej a celosvetovej rovnováhe medzi 
dopytom a ponukou, pričom by rozlišoval 
medzi štrukturálnymi a cyklickými 
zložkami vývoja na tomto trhu; domnieva 
sa, že monitorovanie trhu s oceľou by 
mohlo významne prispieť 
k transparentnosti trhov s oceľou a šrotom 
a poskytnúť cenné vstupné údaje pre 
nápravné a proaktívne opatrenia, ktoré sú 
nevyhnutné vzhľadom na cyklický 
charakter oceliarskeho priemyslu; žiada 
Komisiu, aby využila tento nástroj na 
analýzu trhu na predvídanie rizík 
a preskúmanie toho, ako zatváranie 
závodov vplýva na oživenie tohto odvetvia; 

5. žiada Komisiu, aby vytvorila nástroj na 
hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorý by 
mohol poskytovať presné informácie o 
európskej a celosvetovej rovnováhe medzi 
dopytom a ponukou, pričom by rozlišoval 
medzi štrukturálnymi a cyklickými 
zložkami vývoja na tomto trhu, a to s 
osobitným zameraním na negatívne 
environmentálne externality; domnieva sa, 
že monitorovanie trhu s oceľou by mohlo 
významne prispieť k transparentnosti trhov 
s oceľou a šrotom a poskytnúť cenné 
vstupné údaje pre nápravné a proaktívne 
opatrenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom 
na cyklický charakter oceliarskeho 
priemyslu; žiada Komisiu, aby využila 
tento nástroj na analýzu trhu na 
predvídanie rizík a preskúmanie toho, ako 
zatváranie závodov vplýva na oživenie 
tohto odvetvia; 

Or. en 



 

AM\1043956SK.doc PE545.601v01-00 } 
 PE545.605v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
15.12.2014  B8-0352/2014 }  
 B8-0356/2014 } RC1/Am. 37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. považuje za veľmi dôležité, aby sa úzko 
zapojili regionálne a miestne orgány 
a odbory zastupujúce oblasti, v ktorých 
sídlia oceliarne, aby sa podporila 
spolupráca a výmena informácií a 
najlepších postupov medzi hlavnými 
zainteresovanými stranami v členských 
štátoch;  

8. považuje za veľmi dôležité, aby sa úzko 
zapojili regionálne a miestne orgány, 
mimovládne organizácie pôsobiace v 
oblasti životného prostredia a zdravia 
a odbory zastupujúce oblasti, v ktorých 
sídlia oceliarne, aby sa podporila 
spolupráca a výmena informácií a 
najlepších postupov medzi hlavnými 
zainteresovanými stranami v členských 
štátoch;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že treba preskúmať, ako je 
možné riešiť investičnú krízu, aby sa 
európsky priemysel transformoval tak, aby 
bol udržateľný a ziskový, pričom treba mať 
na pamäti, že investície do oceliarstva sa 
vyznačujú dlhodobou návratnosťou; preto 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila 
vyčlenenie časti svojho investičného balíka 
na životaschopné dlhodobé projekty v 
oblasti infraštruktúry a na inovácie 
týkajúce sa rozsiahlych priemyselných 
projektov vrátane projektov v oblasti 
energetickej efektívnosti 
a nízkouhlíkových projektov, čo by tiež 
mohlo priniesť významné zvýšenie dopytu 
po oceli v EÚ; 

9. zdôrazňuje, že treba preskúmať, ako je 
možné riešiť investičnú krízu, aby sa 
európsky priemysel transformoval tak, aby 
bol udržateľný a ziskový a pritom 
nepoškodzoval životné prostredie, zdravie 
či miestne hospodárstva, pričom treba mať 
na pamäti, že investície do oceliarstva sa 
vyznačujú dlhodobou návratnosťou; preto 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila 
vyčlenenie časti svojho investičného balíka 
na životaschopné dlhodobé projekty v 
oblasti infraštruktúry vrátane projektov 
v oblasti energetickej efektívnosti 
a nízkouhlíkových projektov, čo by tiež 
mohlo priniesť významné zvýšenie dopytu 
po oceli v EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje, že podpora oceliarskeho 
priemyslu má zásadný význam a zahŕňa 
strategický rozvoj nových kľúčových 
sektorov využívajúcich oceliarske 
produkty, napríklad v energetike (výroba 
a distribúcia energie z obnoviteľných 
zdrojov), doprave a projektoch výstavby 
s efektívnym využitím zdrojov, čím sa 
vytvoria stimuly pre efektívne výrobné 
postupy, posilní vnútorný trh a stimuluje 
rozvoj zručností; 

11. zdôrazňuje, že podpora oceliarskeho 
priemyslu má zásadný význam a musí sa 
zameriavať na strategický rozvoj nových 
kľúčových sektorov využívajúcich 
oceliarske produkty, napríklad v energetike 
(výroba a distribúcia energie 
z obnoviteľných zdrojov), doprave 
a projektoch výstavby s efektívnym 
využitím zdrojov, čím sa vytvoria stimuly 
pre efektívne výrobné postupy, posilní 
vnútorný trh a stimuluje rozvoj zručností; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. pripomína, že je dôležité dodržiavať 
právne predpisy, ktoré už sú v platnosti, a 
žiada členské štáty, aby zvážili zastavenie 
prevádzky v tých závodoch – alebo ich 
príslušných častiach –, ktoré predstavujú 
bezprostredné, aktuálne a dlhodobé 
nebezpečenstvo pre zdravie pracovníkov a 
miestneho obyvateľstva alebo v prípade 
ktorých hrozí, že budú mať bezprostredný 
významný nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie; naliehavo žiada členské štáty, 
ktorých sa to týka, aby prijali nevyhnutné 
nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 
že majitelia oceliarní dodržiavajú zásadu 
„znečisťovateľ platí“; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  41 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
podniky, sociálni partneri a miestne orgány 
predvídali požiadavky na odbornú prípravu 
vyplývajúce z možného obnovenia 
prevádzky v oceliarňach, v ktorých bola 
výroba dočasne zastavená; 

24. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
podniky, sociálni partneri a miestne orgány 
predvídali požiadavky na odbornú prípravu 
potrebné na prípadné obnovenie 
prevádzky v oceliarňach, v ktorých bola 
výroba dočasne zastavená z toho dôvodu, 
že požiadavky na odbornú prípravu neboli 
náležite splnené; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. zdôrazňuje, že európske spoločnosti by 
mali normy EÚ v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov a účasti 
zamestnancov na riadení spoločností 
uplatňovať aj v tretích krajinách; 

26. zdôrazňuje, že európske spoločnosti by 
mali normy EÚ v oblasti sociálnej a 
environmentálnej zodpovednosti podnikov 
a účasti zamestnancov na riadení 
spoločností uplatňovať aj v tretích 
krajinách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  43 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 27 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že pre ekonomický úspech 
je nevyhnutné zapojiť zamestnancov do 
inovačných a reštrukturalizačných 
opatrení, a preto vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila platformu s účasťou sociálnych 
partnerov s cieľom poskytovať 
poradenstvo týkajúce sa európskeho 
akčného plánu pre oceliarsky priemysel, 
implementovať tento plán a monitorovať 
ho;  

27. zdôrazňuje, že pre ekonomický úspech 
je nevyhnutné zapojiť zamestnancov do 
inovačných, reštrukturalizačných a 
rekonverzných opatrení, a preto vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila platformu s 
účasťou sociálnych partnerov s cieľom 
poskytovať poradenstvo týkajúce sa 
európskeho akčného plánu pre oceliarsky 
priemysel, implementovať tento plán a 
monitorovať ho;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  44 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. vyzýva Komisiu, aby zefektívnila 
príslušné fondy EÚ, ako sú Európsky fond 
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a 
Európsky sociálny fond (ESF), a nástroje 
politiky s cieľom znížiť sociálne náklady 
prispôsobenia sa a zabezpečiť, aby sa 
príslušné zručnosti zachovávali a rozvíjali 
v záujme budúcej konkurencieschopnosti 
odvetvia; 

28. vyzýva Komisiu, aby zefektívnila 
príslušné fondy EÚ, ako sú Európsky fond 
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a 
Európsky sociálny fond (ESF), a nástroje 
politiky s cieľom znížiť sociálne náklady 
prispôsobenia sa a zabezpečiť, aby sa 
príslušné zručnosti zachovávali a rozvíjali 
v záujme budúcej konkurencieschopnosti 
odvetvia a rekonverzie závodov, ktoré boli 
alebo budú zavreté; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  45 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
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 a pritom overovať, či členské 
štáty uplatňujú rovnaké kritériá pri 
definovaní BAT; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový 
význam programov Horizont 2020 a 
Udržateľný spracovateľský priemysel 
prostredníctvom efektívneho využívania 
zdrojov a energie (SPIRE), ako aj to, že 
najrizikovejšie inovačné a výskumné 
programy musí financovať Európska 
investičná banka a budúci nástroj NER400; 

32. v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový 
význam programov Horizont 2020 a 
Udržateľný spracovateľský priemysel 
prostredníctvom efektívneho využívania 
zdrojov a energie (SPIRE), ako aj to, že 
najrizikovejšie inovačné a výskumné 
programy a programy priemyselnej 
rekonverzie musí financovať Európska 
investičná banka a budúci nástroj NER400; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. podporuje financovanie priemyselných 
pilotných projektov zameraných na 
znižovanie emisií CO2, aby bolo možné 
uskutočniť naliehavý a nevyhnutný 
prechod na udržateľné bezuhlíkové 
hospodárstvo, ktorého nosnými zložkami 
budú energetická efektívnosť, obnoviteľné 
zdroje energie a inteligentná infraštruktúra, 
a na premenu technológie výroby ocele s 
veľmi nízkymi emisiami CO2 (ULCOS) na 
nástroj energeticky a environmentálne 
efektívnej priemyselnej politiky;  

34. podporuje financovanie priemyselných 
pilotných projektov zameraných na 
znižovanie emisií CO2, aby bolo možné 
uskutočniť naliehavý a nevyhnutný 
prechod na udržateľné bezuhlíkové 
hospodárstvo, ktorého nosnými zložkami 
budú energetická efektívnosť, obnoviteľné 
zdroje energie a inteligentná infraštruktúra;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
implementovala iniciatívu SustSteel, ktorá 
je navrhnutá v akčnom pláne pre 
oceliarsky priemysel a ktorá má plnú 
podporu Parlamentu, Hospodárskeho a 
sociálneho výboru a Výboru regiónov;  

vypúšťa sa 

Or. en 

 
 


