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Pozměňovací návrh  24 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 
za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví 

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 9 a (nové) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na čl. 191 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 9 b (nové) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na článek 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/ES ze dne 24. listopadu 2010 
o průmyslových emisích (integrované 
prevenci a omezování znečištění),1 

_________ 

1úř. věst. J L 334, 17.12.2010, p. 17. 
 

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 26 

Pozměňovací návrh  26 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 9 c (nové) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na čl. 8 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o 
odpovědnosti za životní prostředí v 
souvislosti s prevencí a nápravou škod na 
životním prostředí,1 

_____________ 
1 úř. věst. L 143, 30.4.2004, p. 56. 
 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  27 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že ocelářství sehrává 

v procesu evropské integrace zásadní 

historickou roli a představuje základ pro 

vytváření evropské přidané hodnoty 

v průmyslu; 

A. vzhledem k tomu, že odvětví uhlí a 

oceli sehrálo v procesu evropské integrace 

zásadní historickou roli a potřebuje 
podporu pro udržitelnější rozvoj s nižšími 
náklady na energii; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že ocelářství má 

zásadní význam pro evropské hospodářství 

a průmysl a že se v současné době potýká s 

výrazným poklesem poptávky; vzhledem 

k tomu, že tento trend vede k postupnému 

rušení pracovních míst a snižování 

konkurenceschopnosti, což nevěstí nic 

dobrého pro potřebné oživení evropského 

hospodářství; 

B. vzhledem k tomu, že ocelářství má 

důležitý význam pro evropské hospodářství 

a průmysl a že se v současné době potýká s 

výrazným poklesem poptávky; vzhledem 

k tomu, že tento trend vede k postupnému 

rušení pracovních míst a snižování 

konkurenceschopnosti, což nevěstí nic 

dobrého pro potřebné oživení evropského 

hospodářství; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  29 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že jedním z cílů EU 

je podpora ocelářství a odstranění 
překážek a hrozeb, které brání jeho 
konkurenceschopnosti, aby bylo schopno 
reagovat na měnící se tržní podmínky na 
evropských i mimoevropských trzích; 

D. vzhledem k tomu, že jedním z cílů EU 

je podpora ocelářství, řešením překážek, 
které brání jeho konkurenceschopnosti, a 
to způsobem, jenž je šetrný k životnímu 
prostředí a zdraví v celosvětovém měřítku;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  30 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že dosažení souladu 

mezi potřebnou vysokou environmentální 

výkonností a zvýšenou globální 

konkurenceschopností, které bude zároveň 

doprovázeno zmírněním obav z úniku 

uhlíku a zlepšením přístupu k surovinám, 

představuje pro ocelářský průmysl i nadále 

základní výzvu, vzhledem k tomu, že 
jednotliví konkurenti jsou vázáni různými 
normami; 

J. vzhledem k tomu, že dosažení souladu 

mezi potřebnou vysokou environmentální 

výkonností a zvýšenou globální 

konkurenceschopností, které bude zároveň 

doprovázeno zmírněním obav z úniku 

uhlíku a podporou využití recyklovaných 
surovin představuje pro ocelářský průmysl 

i nadále základní výzvu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění K a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ka. Vzhledem ke zprávě Ústavu pro 
environmentální politiku, která 
zdůrazňuje skutečnost, že reforma 
ekologické daně má významný a kladný 
vliv na emise, energickou účinnost a 
zaměstnanost, bez negativních dopadů na 
konkurenceschopnost společnosti na 
mezinárodní úrovni;   

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 32 

Pozměňovací návrh  32 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že společnosti 

procházející restrukturalizací by měly 

jednat sociálně odpovědným způsobem, 

neboť dosavadní zkušenosti ukázaly, že 

sociálně a ekonomicky udržitelná 

restrukturalizace vyžaduje dostatečný 

sociální dialog, v jehož rámci je kladen 

důraz na informování pracovníků a vedení 

konzultací, jak uvedl Parlament ve svém 

výše uvedeném usnesení ze dne 15. ledna 

2013; 

P. vzhledem k tomu, že společnosti 

procházející restrukturalizací a rekonverzí 
by měly jednat sociálně odpovědným 

způsobem, neboť dosavadní zkušenosti 

ukázaly, že sociálně a ekonomicky 

udržitelná restrukturalizace a rekonverze 
vyžaduje dostatečný sociální dialog, 

v jehož rámci je kladen důraz na 

informování pracovníků a vedení 

konzultací, jak uvedl Parlament ve svém 

výše uvedeném usnesení ze dne 15. ledna 

2013; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  33 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění Q 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Q. vzhledem k tomu, že rozsáhlé zapojení 

sociálních partnerů na všech úrovních 

a posílení sociálního dialogu na úrovni EU 

jsou klíčovými předpoklady k ochraně 

zájmů jak ocelářských společností, tak 

jejich zaměstnanců;  

 

Q. vzhledem k tomu, že rozsáhlé zapojení 

sociálních partnerů a nevládních 
organizací na všech úrovních a posílení 
sociálního dialogu na úrovni EU jsou 

klíčovými předpoklady k ochraně zájmů 

jak ocelářských společností, tak jejich 

zaměstnanců a dalších místních ekonomik 
v oblastech okolí oceláren, a k ochraně 
zdraví a životního prostředí, s cílem zajistit 
rovnoměrnější rozložení hospodářství.   

Or. en 
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Pozměňovací návrh  34 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění T 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

T. vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj 

mají strategický význam pro odvětví, které 

musí nalézt způsob, jak snížit své emise, 

zejména pak (i když ne výlučně) CO2; 

T. vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj 

mají strategický význam pro odvětví, které 

musí nalézt způsob, jak snížit své emise, 

zejména ty, které jsou považovány za 
škodlivé a nebezpečné pro životní 
prostředí a lidské zdraví; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  35 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby vypracovala studii 
strategického postavení evropského 
ocelářského průmyslu ve světě, neboť 
ocelářství je v řadě zemí považováno za 
strategické odvětví, a aby stanovila 
konkrétní a jasný plán zamýšlených 
střednědobých a dlouhodobých iniciativ 
na podporu ocelářství v Evropě; 
zdůrazňuje, že do tohoto plánu musí být 
na všech úrovních včas a rozsáhle 
zapojeni sociální partneři; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. žádá Komisi, aby vytvořila nástroj 

hloubkové analýzy trhu s ocelí, který by 

mohl poskytovat přesné údaje o evropské 

a celosvětové rovnováze mezi nabídkou 

a poptávkou v oblasti oceli, které budou 

rozlišovat mezi strukturálními 

a cyklickými složkami rozvoje tohoto trhu; 

domnívá se, že sledování trhu s ocelí by 

mohlo významně přispět k transparentnosti 

trhů s ocelí a šrotem a zajistit cenné vstupy 

pro přijetí nápravných a proaktivních 

opatření, která jsou z důvodu cyklické 

povahy ocelářství nevyhnutelná; žádá 

Komisi, aby tento nástroj analýzy trhu 

použila k předvídání rizik a ke zjištění 

toho, jak uzavření závodů ovlivňuje 

obnovu odvětví; 

5. žádá Komisi, aby vytvořila nástroj 

hloubkové analýzy trhu s ocelí, který by 

mohl poskytovat přesné údaje o evropské 

a celosvětové rovnováze mezi nabídkou 

a poptávkou v oblasti oceli, které budou 

rozlišovat mezi strukturálními 

a cyklickými složkami rozvoje tohoto trhu 

se zvláštním důrazem na vliv negativní 
externality na životní prostředí;  domnívá 

se, že sledování trhu s ocelí by mohlo 

významně přispět k transparentnosti trhů 

s ocelí a šrotem a zajistit cenné vstupy pro 

přijetí nápravných a proaktivních opatření, 

která jsou z důvodu cyklické povahy 

ocelářství nevyhnutelná; žádá Komisi, aby 

tento nástroj analýzy trhu použila 

k předvídání rizik a ke zjištění toho, jak 

uzavření závodů ovlivňuje obnovu odvětví; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  37 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 8 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. domnívá se, že je zásadní, aby byly do 

práce této skupiny úzce zapojeny 

regionální a místní orgány a odborové 

svazy zastupující regiony, v nichž se 

ocelárny nacházejí, aby se zintenzívnila 

spolupráce a výměna informací 

a osvědčených postupů mezi hlavními 

zainteresovanými stranami v členských 

státech;  

8. domnívá se, že je zásadní, aby byly do 

práce této skupiny úzce zapojeny 

regionální a místní orgány, 

environmentální a zdravotnické nevládní 
organizace a odborové svazy zastupující 
regiony, v nichž se ocelárny nacházejí, aby 

se zintenzívnila spolupráce a výměna 

informací a osvědčených postupů mezi 

hlavními zainteresovanými stranami 

v členských státech;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  38 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 9 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat, jak 

lze řešit investiční krizi a transformovat 

evropský průmysl tak, aby byl udržitelně 

ziskový, přičemž je třeba mít na paměti, že 

návratnost investic do ocelářství je 

dlouhodobá; naléhavě proto žádá Komisi, 

aby zvážila poskytnutí části svého 

investičního balíku ve prospěch 

životaschopných dlouhodobých projektů 

infrastruktury a ve prospěch inovací, jež se 

týkají rozsáhlých průmyslových projektů, 

včetně projektů z oblasti energetické 

účinnosti a nízkouhlíkových projektů, jež 

by mohly v EU rovněž zásadně podpořit 

poptávku po oceli; 

9. zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat, jak 

lze řešit investiční krizi a transformovat 

evropský průmysl tak, aby byl udržitelně 

ziskový, bez předpojatosti vůči životnímu 
prostředí, zdraví a místním ekonomikám, 
přičemž je třeba mít na paměti, že 

návratnost investic do ocelářství je 

dlouhodobá; naléhavě proto žádá Komisi, 

aby zvážila poskytnutí části svého 

investičního balíku ve prospěch 

životaschopných dlouhodobých projektů 

infrastruktury, včetně projektů z oblasti 

energetické účinnosti a nízkouhlíkových 

projektů, jež by mohly v EU rovněž 

zásadně podpořit poptávku po oceli; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 11 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že podpora ocelářství je 

zásadní, včetně strategického rozvoje 
nových klíčových odvětví využívajících 

ocel, například v oblasti energetiky (výroba 

a distribuce energie z obnovitelných 

zdrojů), v odvětví dopravy a stavebních 

projektů účinně využívajících zdroje, 

protože se tak vytváří pobídky pro účinné 

výrobní procesy, posiluje vnitřní trh a 

stimuluje rozvoj dovedností; 

11. zdůrazňuje, že podpora ocelářství je 

zásadní a musí se zaměřit na strategický 
rozvoj nových klíčových odvětví 

využívajících ocel, například v oblasti 

energetiky (výroba a distribuce energie z 

obnovitelných zdrojů), v odvětví dopravy a 

stavebních projektů účinně využívajících 

zdroje, protože se tak vytváří pobídky pro 

účinné výrobní procesy, posiluje vnitřní trh 

a stimuluje rozvoj dovedností; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  40 

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. připomíná, že je důležité dodržovat již 
platné právní předpisy, a žádá členské 
státy, aby zvážili zastavení provozu v 
těchto závodech, nebo v jejich příslušných 
částech, které představují bezprostřední, 
aktuální a dlouhodobé nebezpečí pro 
zdraví pracovníků a místního obyvatelstva 
nebo v jejichž případě hrozí, že budou mít 
bezprostřední a podstatný nepříznivý vliv 
na životní prostředí; naléhá na členské 
státy, jichž se to týká, aby přijaly nezbytná 
opatření k nápravě s cílem zajistit, aby 
majitelé oceláren dodržovali zásadu „že 
znečišťovatel platí“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  41 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 24 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že je třeba, aby průmysl, 

sociální partneři a místní orgány předjímali 

požadavky na odbornou přípravu 

vyplývající z případného obnovení provozu 
v ocelárnách, v nichž byla dočasně 

zastavena výroba; 

24. zdůrazňuje, že je třeba, aby průmysl, 

sociální partneři a místní orgány předjímali 

požadavky na odbornou přípravu, potřebné 
k případnému obnovení provozu v 

ocelárnách, v nichž byla dočasně zastavena 

výroba, protože nebyly dostatečně 
naplněny požadavky na odbornou 
přípravu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 26 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje, že normy EU v oblasti 

sociální odpovědnosti podniků a účasti 

zaměstnanců na řízení společností by měly 

evropské společnosti uplatňovat i ve třetích 

zemích; 

26. zdůrazňuje, že normy EU v oblasti 

sociální a environmentální odpovědnosti 
podniků a účasti zaměstnanců na řízení 

společností by měly evropské společnosti 

uplatňovat i ve třetích zemích; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 27 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že ekonomický úspěch lze 

nejlépe zajistit zapojením zaměstnanců do 

inovací a restrukturalizačních opatření, a 

vyzývá proto Komisi, aby vytvořila 

platformu s účastí sociálních partnerů, 

která by prováděla a monitorovala 

provádění evropského akčního plánu pro 

ocelářství a poskytovala v této souvislosti 

poradenství;  

27. zdůrazňuje, že ekonomický úspěch lze 

nejlépe zajistit zapojením zaměstnanců do 

inovací, rekonverzních a 
restrukturalizačních opatření, a vyzývá 

proto Komisi, aby vytvořila platformu s 

účastí sociálních partnerů, která by 

prováděla a monitorovala provádění 

evropského akčního plánu pro ocelářství a 

poskytovala v této souvislosti poradenství;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  44 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 28 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 

příslušné fondy EU, jako je Evropský fond 

pro přizpůsobení se globalizaci a Evropský 

sociální fond, a nástroje politiky s cílem 

snížit sociální náklady související 

s přizpůsobením se globalizaci a zajistit, 

aby byly příslušné dovednosti zachovány a 

rozvíjeny v zájmu budoucí 

konkurenceschopnosti tohoto odvětví; 

28. vyzývá Komisi, aby zefektivnila 

příslušné fondy EU, jako je Evropský fond 

pro přizpůsobení se globalizaci a Evropský 

sociální fond, a nástroje politiky s cílem 

snížit sociální náklady související 

s přizpůsobením se globalizaci a zajistit, 

aby byly příslušné dovednosti zachovány a 

rozvíjeny v zájmu budoucí 

konkurenceschopnosti tohoto odvětví a 
přeměny oceláren, které byly nebo budou 
muset být uzavřeny;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  45 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 30 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. uznává, že je třeba v celé EU rozvíjet a 

šířit nejlepší dostupné techniky; 

30. uznává, že je třeba v celé EU rozvíjet a 

šířit nejlepší dostupné techniky a zároveň 
ověřovat, zda při jejich stanovování 
uplatňují členské státy stejná kritéria;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 32 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje v této souvislosti klíčový 

význam programů Horizont 2020 a 

Udržitelná výrobní odvětví prostřednictvím 

účinného využívání zdrojů a energie 

(SPIRE) a současně upozorňuje na to, že 

nejrizikovější inovační a výzkumné 

programy musí být financovány z 

prostředků Evropské investiční banky a 

programu NER400; 

32. zdůrazňuje v této souvislosti klíčový 

význam programů Horizont 2020 a 

Udržitelná výrobní odvětví prostřednictvím 

účinného využívání zdrojů a energie 

(SPIRE) a současně upozorňuje na to, že 

nejrizikovější inovační a výzkumné 

programy a programy rekonverze 
průmyslu musí být financovány z 

prostředků Evropské investiční banky a 

programu NER400; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  47 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 34 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. podporuje financování průmyslových 

pilotních projektů zaměřených na snížení 

emisí CO2, aby bylo možné uskutečnit 

naprosto nezbytný přechod na udržitelné 

bezuhlíkové hospodářství, které bude 

úsporně využívat energii a obnovitelné 

zdroje energie a jehož páteří bude 

inteligentní infrastruktura, a aby se 
z technologie výroby oceli s minimálními 
emisemi uhlíku (ULCOS) stal nástroj 
průmyslové politiky, který bude účinný z 
hlediska využívání energie a nebude 
zatěžovat životní prostředí;  

34. podporuje financování průmyslových 

pilotních projektů zaměřených na snížení 

emisí CO2, aby bylo možné uskutečnit 

naprosto nezbytný přechod na udržitelné 

bezuhlíkové hospodářství, které bude 

úsporně využívat energii a obnovitelné 

zdroje energie a jehož páteří bude 

inteligentní infrastruktura;   

Or. en 
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Pozměňovací návrh  48 

Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Bod 36 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. vyzývá Komisi, aby nejdříve 
uskutečnila iniciativu SustSteel, která je 
navržena v akčním plánu pro ocelářství a 
která má plnou podporu Parlamentu, 
Hospodářského a sociálního výboru a 
Výboru regionů;  

vypouští se 

Or. en 

 

 


