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Pakeitimas  5 

Dan Nica, Edouard Martin, Theresa Griffin, Clare Moody 

S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramon÷s apsauga 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. prašo Komisiją išnagrin÷ti anglies 

dioksido kainų sureguliavimo pasienyje 

sistemos (ATLPS kvotų skyrimas už 

plieną iš ne ES šalių) įgyvendinamumą 

siekiant sudaryti vienodas sąlygas 

išmetamo CO2 kiekio aspektu ir tokiu 

būdu panaikinti anglies dioksido 

nutek÷jimo reiškinį; 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

Dan Nica, Edouard Martin, Theresa Griffin, Clare Moody 

S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramon÷s apsauga 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. siūlo, kad visos pajamos, gaunamos 

parduodant įmon÷ms skiriamas 

nemokamas kvotas, būtų reinvestuojamos 

į mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomiką (įrangą, 

technologijas, mokslinius tyrimus ir 

pl÷trą, darbo j÷gos formavimą); 

Or. en 
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Pakeitimas  7 

Dan Nica, Edouard Martin, Theresa Griffin, Clare Moody 

S&D frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramon÷s apsauga 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

33 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  33a. ragina nuolat investuoti į anglies 

dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) ‒ 

jei gautas visuomen÷s pritarimas ‒ ir į 

anglies dioksido surinkimo ir pakartotinio 

panaudojimo mokslinius tyrimus ir 

technologinę pl÷trą, nes didel÷ pažanga 

šiose srityse gal÷tų ilgainiui labai 

sumažinti bendrą plieno sektoriaus 

išmetamųjų teršalų kiekį; pažymi, kad tai 

apimtų CCS klasterius, remiant 

infrastruktūros statybą aplink pramon÷s 

įrenginius, įskaitant plieno gamyklas; 

Or. en 

 

 

 

 


