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Pozměňovací návrh  1 

Reinhard Bütikofer 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 poptávka ze 

strany automobilového průmyslu je 

omezená z důvodu nadměrné strukturální 

kapacity, zatímco jiná odvětví, jako 

obnovitelné energie nebo energetická 

infrastruktura, představují pro daný 

průmysl opravdové příležitosti (například 

jedna třímegawattová větrná turbína 

odpovídá výkonu 500 automobilů); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Reinhard Bütikofer, Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. zdůrazňuje, že ke zvládnutí přechodu 

k udržitelnějším výrobním postupům 

a produktům je zapotřebí kvalifikovaných 

zaměstnanců disponujících potřebnými 

dovednostmi, a vyzývá k přijetí evropské 

strategie pro odbornou přípravu 

a vzdělávání; vítá projekt ekologizace 

odborného vzdělávání a odborné přípravy 

(Greening Technical Vocational 

Education and Training) v odvětví oceli, v 

jehož rámci ocelářské podniky, výzkumné 

ústavy a sociální partneři společně 

zkoumali dovednosti potřebné k zajištění 

udržitelnosti životního prostředí; vyzývá 

Komisi, aby dále podporovala uplatňování 

závěrů tohoto projektu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. vyzývá k tomu, aby investice 

směřovaly do technologií, které 

maximalizují využití energetických 

vstupů, například formou optimalizace 

využití procesních plynů a odpadního 

tepla pro výrobu páry a elektřiny; 

Or. en 

 

 


