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Pozmeňujúci návrh  2 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 2 a (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. 

novembra 2010 o priemyselných emisiách 

(integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania životného prostredia), a 

najmä na jej článok 8, 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 3 

Pozmeňujúci návrh  3 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 2 b (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady 2004/35/ES 

z 21. apríla 2004 o environmentálnej 

zodpovednosti pri prevencii 

a odstraňovaní environmentálnych škôd, 

a najmä na jej články 1, 5, 6 a 8, 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 4 

Pozmeňujúci návrh  4 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Citácia 2 c (nová) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na smernicu Rady 

89/656/EHS z 30. novembra 1989 o 

minimálnych zdravotných a 

bezpečnostných požiadavkách na 

používanie osobných ochranných 

prostriedkov pracovníkmi na pracovisku, 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 5 

Pozmeňujúci návrh  5 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie R a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ra. keďže modernejšia a udržateľná časť 

oceliarskeho odvetvia, ktorá vytvára 

vysokohodnotné technické produkty, dbá 

na zdravie pracovníkov a okolitého 

obyvateľstva a dodržiava prísne 

environmentálne normy, zohráva dôležitú 

úlohu pre európsku priemyselnú 

stratégiu; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  
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 B8-1058/2016 } RC1/Am. 6 

Pozmeňujúci návrh  6 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie R b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Rb. keďže viaceré odvetvia európskeho 

priemyslu čelia investičnej kríze, ktorá 

ohrozuje ich budúcnosť, pričom sa 

zároveň očakáva, že udržateľné oceľové 

materiály, ktoré sú výsledkom výrobných 

procesov dodržiavajúcich prísne 

environmentálne a zdravotné normy, 

budú mať veľký význam ako základné 

materiály, pokiaľ ide o poskytovanie 

udržateľných priemyselných riešení pre 

urbanizáciu a mobilitu, ktoré patria medzi 

strategické priority; 

Or. en 
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 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 7 

Pozmeňujúci návrh  7 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy 

potrebu zaviesť európsky systém 

minimálneho príjmu s cieľom čeliť 

sociálnym núdzovým situáciám, ktoré 

vznikajú v dôsledku globalizácie, 

delokalizácie a deindustrializácie; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  
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 B8-1056/2016 }  
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Pozmeňujúci návrh  8 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. žiada Komisiu, aby v koordinácii s 

členskými štátmi preskúmala spôsoby, 

ktorými by sa umožnilo hospodárske 

využitie zavretých závodov, a preto vyzýva 

tieto spoločnosti, aby v nich v primeranom 

čase odstránili znečistenie a umožnili 

miestnym orgánom ich obnovu; 

20. žiada Komisiu, aby v koordinácii s 

členskými štátmi preskúmala spôsoby, 

ktorými by sa umožnilo hospodárske 

využitie zavretých závodov, a preto vyzýva 

tieto spoločnosti, aby v nich v primeranom 

čase odstránili znečistenie a umožnili 

miestnym orgánom ich obnovu; žiada, aby 

Komisia vyvinula účinnejší nástroj 

umožňujúci zatvorenie tých 

priemyselných zariadení, ktoré vážne 

ohrozujú verejné zdravie, a podporovala 

priemyselné plány v postihnutých 

oblastiach zamerané na asanáciu a 

sanáciu znečistených plôch; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  9 

David Borrelli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Potreba európskej politiky reindustrializácie 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. vyzýva všetky príslušné orgány, aby 

zabezpečili, že všetky zúčastnené strany 

budú v plnej miere dodržiavať vnútroštátne 

a európske právne predpisy o informovaní 

pracovníkov a konzultáciách s nimi, a to 

najmä počas reštrukturalizácie; 

25. vyzýva všetky príslušné orgány, aby 

zabezpečili, že všetky zúčastnené strany 

budú v plnej miere dodržiavať vnútroštátne 

a európske právne predpisy o informovaní 

pracovníkov a konzultáciách s nimi, a to 

najmä počas reštrukturalizácie, a tiež aby 

zaručili ochranu životného prostredia a 

bezpečnosť na pracovisku; 

Or. en 

 

 


