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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000148/2015 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

David Borrelli, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, Peter Lundgren, Piernicola Pedicini, Laura 

Agea 
în numele Grupului EFDD 

Subiect: Acordarea de sprijin în timp real industriei europene, inclusiv celei siderurgice 

Exporturile chineze aflate în creștere pun o presiune considerabilă asupra sectorului siderurgic din UE. 
Discuția privind acordarea statutului de economie de piață (MES) Chinei sporește îngrijorările cu 
privire la apariția unor astfel de evoluții nedorite și în alte sectoare industriale. Eforturile de combatere 
a schimbărilor climatice trebuie să vizeze toate aceste chestiuni referitoare la politica industrială și 
comercială, garantându-se totodată condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile noastre. 

1. Este Comisia de acord cu faptul că orice discuție privind posibilitatea de a acorda Chinei sau altor 
țări statutul de economie de piață trebuie să ia în considerare politicile UE în materie de industrie, 
comerț și climă? Care sunt intențiile Comisiei în ceea ce privește acordarea statutului de 
economie de piață Chinei, inclusiv calendarul posibil?  

2. Poate Comisia să precizeze dacă are în vedere taxe axate pe consum aferente conținutului 
echivalent global de CO2 al produselor? 

3. Este Comisia conștientă de faptul că astfel de măsuri ar fi pe deplin compatibile cu alte politici în 
materie de industrie, comerț și climă, întrucât consolidează abordarea generală a UE și previn 
degradarea a numeroase sectoare industriale europene? 

4. Este Comisia de acord că asemenea măsuri axate pe consum (a) transmit un semnal direct către 
consumatori, implicându-i în procesul de combatere a schimbărilor climatice, (b) îi tratează în 
mod egal pe producătorii locali și pe producătorii străini, (c) oferă o soluție în timp real la prețurile 
de dumping suspectate, evitând întârzierile procedurale asociate cu investigațiile standard, și (d) 
cuprind toate categoriile de produse și de servicii, nu numai pe cele din sectorul siderurgic? 

5. Va informa Comisia Parlamentul în mod regulat, în special prin intermediul Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, precum și al Comisiei pentru comerț internațional? 

Depunere: 19.11.2015 
Trimisă: 23.11.2015 
Termen pentru răspuns: 30.11.2015 


