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Изменение  8 

Антонио Таяни 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Стоманодобивен отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли  

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

4. призовава Комисията да проучи 

стратегическото място, което заема 

европейската стоманодобивна 

промишленост в света, тъй като 

производството на стомана се счита за 

стратегическо в редица държави, както 

и да изготви специално ясна пътна карта 

за средносрочните и дългосрочните 

инициативи, които възнамерява да 

предложи за подпомагането на 

стоманодобивната промишленост в 

Европа; подчертава, че в тази пътна 

карта трябва да бъдат приобщени на 

ранен етап и в пълен състав социалните 

партньори на всички равнища; 

4. призовава Комисията да проучи 

стратегическото място, което заема 

европейската стоманодобивна 

промишленост в света, тъй като 

производството на стомана се счита за 

стратегическо в редица държави, както 

и да изготви специално ясна пътна карта 

за средносрочните и дългосрочните 

инициативи, които възнамерява да 

предложи за подпомагането на 

стоманодобивната промишленост в 

Европа; подчертава, че в тази пътна 

карта трябва да бъдат приобщени на 

ранен етап и в пълен състав социалните 

партньори на всички равнища; счита, 

че тъй като кризата продължава, 

следва да се представя ежегоден 

доклад относно изпълнението на 

плана за действие за стоманодобива, 

за да се използват положителните 

постижения от изминалата година 

като основа за развитие и да не се 

загуби импулсът; 
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Изменение  9 

Антонио Таяни 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Стоманодобивен отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли  

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

7. призовава за спешно възобновяване 

на дейността на групата на високо 

равнище в областта на 

стоманодобивната промишленост, във 

връзка с новоизбрания колегиум на 

членовете на Комисията, при пълно 

участие от страна на Парламента, и за 

организирането на среща в тази рамка за 

информиране на заинтересованите 

страни относно напредъка, постигнат 

при изпълнението на 40-те действия, 

предвидени в плана за действие на 

Комисията за стоманодобивната 

промишленост; призовава Комисията да 

провежда, когато това е целесъобразно 

или възможно и в удобно време, 

заседания на групата на високо 

равнище, така че нейната дейност да 

може да бъде подета също така в хода 

на разискванията в рамките на Съвета 

по конкурентоспособност; 

7. призовава за спешно възобновяване 

на дейността на групата на високо 

равнище в областта на 

стоманодобивната промишленост, във 

връзка с новоизбрания колегиум на 

членовете на Комисията, при пълно 

участие от страна на Парламента, и за 

организирането на среща в тази рамка за 

информиране на заинтересованите 

страни относно напредъка, постигнат 

при изпълнението на 40-те действия, 

предвидени в плана за действие на 

Комисията за стоманодобивната 

промишленост; призовава Комисията да 

провежда, когато това е целесъобразно 

или възможно и в удобно време, 

заседания на групата на високо 

равнище, така че нейната дейност да 

може да бъде подета също така в хода 

на разискванията в рамките на Съвета 

по конкурентоспособност; призовава 

Комисията да организира тематични 

заседания веднъж в годината с 

участието на други енергоемки 

промишлени отрасли, на които да се 

разглежда конкурентоспособността, 

търговията, енергетиката или 

политиките в областта на климата, 

предвид факта, че някои от 

затрудненията, изпитвани от 

стоманодобивния отрасъл, се 

отнасят също и за други енергоемки 
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Изменение  10 

Антонио Таяни 

от името на групата PPE 
 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Стоманодобивен отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли  

Предложение за обща резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да провери 

дали прилагането на правилата в 

областта на конкуренцията е довело до 

несправедливи решения на 

европейския пазар на стомана и до 

евентуални неблагоприятни 

последици за неговата ефективност, 

и ако това е така, насърчава 

Комисията да представи коригиращи 

мерки и да предотврати подобни 

ситуации в бъдеще; подчертава, че 

решенията на Комисията или средствата 

за правна защита в областта на 

законодателството за защита на 

конкуренцията не следва да излагат на 

опасност икономическата 

жизнеспособност на отделните обекти 

за производство на стомана, особено в 

условията на нарастваща конкуренция в 

световен план; добавя, че Комисията 

следва също така да действа в защита на 

основната промишлена инфраструктура 

и за защита на производствения 

капацитет срещу дружества за 

„източване на активи“; 

13. призовава Комисията да преразгледа 

правилата на ЕС в областта на 

конкуренцията, които в редица случаи 

може да са остарели или да не 

отразяват променящата се в 

световен план обстановка; изтъква, 

че в редица производствени области 

конкуренцията вече идва от държави 

извън ЕС, а не от тези, които са в 

рамките на Съюза, че географският 

обхват вече не се свежда до ЕИП и че 

това оказва допълнително 

отрицателно въздействие върху 

стоманодобивния отрасъл на ЕС, 

който постепенно губи най-

авангардните си заводи; подчертава, че 

решенията на Комисията или средствата 

за правна защита в областта на 

законодателството за защита на 

конкуренцията не следва да излагат на 

опасност икономическата 

жизнеспособност на отделните обекти 

за производство на стомана, особено в 

условията на нарастваща конкуренция в 

световен план; добавя, че Комисията 

следва също така да действа в защита на 

основната промишлена инфраструктура 

и за защита на производствения 

капацитет срещу дружества за 

„източване на активи“; 

Or. en 

 

 


