
 

AM\1043977CS.doc  PE545.601v01-00 }  

 PE545.605v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 8 

Pozměňovací návrh  8 

Antonio Tajani 

za skupinu PPE 

 

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; 

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; domnívá se, že vzhledem k 

přetrvávající krizi by také měla být 

každoročně předkládána zpráva o 

provádění akčního plánu pro ocelářský 

průmysl s cílem navázat na úspěchy 

dosažené v předchozím roce a neztratit 

dynamiku;   

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Antonio Tajani 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví  

Společný návrh usnesení 

Bod 7 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. žádá, aby byla v rámci nově zvoleného 

sboru komisařů a s plnou účastí Parlamentu 

co nejrychleji ustavena skupina na vysoké 

úrovni pro ocelářství, která by na svých 

schůzích informovala dotčené zúčastněné 

strany o výsledcích dosažených při 

realizaci 40 akcí, které Komise vymezila 

ve svém akčním plánu pro ocelářství; 

vyzývá Komisi, aby schůze pracovní 

skupiny na vysoké úrovni pořádala pokud 

možno v takových termínech, aby mohly 

být její podněty využity při jednání Rady 

pro konkurenceschopnost; 

7. žádá, aby byla v rámci nově zvoleného 

sboru komisařů a s plnou účastí Parlamentu 

co nejrychleji ustavena skupina na vysoké 

úrovni pro ocelářství, která by na svých 

schůzích informovala dotčené zúčastněné 

strany o výsledcích dosažených při 

realizaci 40 akcí, které Komise vymezila 

ve svém akčním plánu pro ocelářství; 

vyzývá Komisi, aby schůze pracovní 

skupiny na vysoké úrovni pořádala pokud 

možno v takových termínech, aby mohly 

být její podněty využity při jednání Rady 

pro konkurenceschopnost; vyzývá Komisi, 

aby jednou za rok uspořádala tematickou 

schůzi s dalšími energeticky náročnými 

odvětvími zaměřenou na politiku v oblasti 

konkurenceschopnosti, obchodu, 

energetiky nebo klimatu, neboť některé z 

problémů, kterým čelí ocelářství, jsou 

relevantní i pro jiná energeticky náročná 

odvětví; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Antonio Tajani 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Ocelářský průmysl v EU: ochrana zaměstnanců a odvětví  

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda 

uplatňování pravidel hospodářské soutěže 

nevedlo k nespravedlivým řešením na 

evropském trhu s ocelí, která mohla mít 

negativní dopad na jeho výkonnost; 

vyzývá Komisi, aby v případě, že dospěje 

k závěru, že trh s ocelí byl znevýhodněn, 

přijala nápravná opatření, aby 

v budoucnu zabránila opakování 

podobných situací; zdůrazňuje, že 

rozhodnutí nebo nápravná opatření Komise 

v oblasti práva upravujícího hospodářskou 

soutěž by neměla ohrozit ekonomickou 

životaschopnost jednotlivých oceláren, 

zejména v kontextu sílící světové 

konkurence; dodává, že by Komise měla 

také podniknout kroky na ochranu klíčové 

průmyslové infrastruktury a výrobních 

kapacit před riskantním spekulativním 

rozprodejem aktiv; 

13. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 

předpisů EU v oblasti hospodářské 

soutěže, které mohou být v mnoha 

případech zastaralé a které neodrážejí 

měnící se globální prostředí; poukazuje 

na to, že v řadě výrobních oblastí přichází 

nyní konkurence ze zemí mimo EU, a již 

nikoli z členských států EU, že zeměpisné 

rozšíření se již neomezuje na Evropský 

hospodářský prostor a že tyto okolnosti 

mají další negativní dopad na ocelářství 

EU, které postupně ztrácí nejmodernější 

podniky; zdůrazňuje, že rozhodnutí 

nebo nápravná opatření Komise v oblasti 

práva upravujícího hospodářskou soutěž by 

neměla ohrozit ekonomickou 

životaschopnost jednotlivých oceláren, 

zejména v kontextu sílící světové 

konkurence; dodává, že by Komise měla 

také podniknout kroky na ochranu klíčové 

průmyslové infrastruktury a výrobních 

kapacit před riskantním spekulativním 

rozprodejem aktiv; 

Or. en 

 

 


