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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. påpeger, at stålfremstilling anses for at 

være af strategisk betydning i en lang 

række lande, og opfordrer på den baggrund 

Kommissionen til at undersøge den 

europæiske stålindustris strategiske 

position på verdensplan og specifikt at 

udvikle en klar køreplan for de mellem- og 

langsigtede initiativer, den agter at foreslå 

til støtte for stålindustrien i Europa; 

understreger, at en sådan køreplan skal 

omfatte en tidlig og omfattende inddragelse 

af arbejdsmarkedets parter på alle niveauer; 

4. påpeger, at stålfremstilling anses for at 

være af strategisk betydning i en lang 

række lande, og opfordrer på den baggrund 

Kommissionen til at undersøge den 

europæiske stålindustris strategiske 

position på verdensplan og specifikt at 

udvikle en klar køreplan for de mellem- og 

langsigtede initiativer, den agter at foreslå 

til støtte for stålindustrien i Europa; 

understreger, at en sådan køreplan skal 

omfatte en tidlig og omfattende inddragelse 

af arbejdsmarkedets parter på alle niveauer; 

mener dog, at der i betragtning af den 

fortsatte krise også bør forelægges en 

årsrapport om gennemførelsen af 

stålhandlingsplanen med henblik på at 

bygge videre de på positive resultater fra 

sidste år og ikke miste fremdriften; 

Or. en 
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7. anmoder om, at gruppen på højt niveau 

for stålsektoren hurtigst muligt genoprettes 

inden for rammerne af det nyvalgte 

kommissærkollegium – med fuld 

deltagelse af Europa-Parlamentet - og at 

der arrangeres et møde i dette regi med 

henblik på at informere de relevante 

interessenter om fremskridtene i 

gennemførelsen af de 40 foranstaltninger, 

der optræder i Kommissionens 

handlingsplan for stålsektoren; opfordrer 

Kommissionen til, i det omfang det er 

hensigtsmæssigt og muligt, at afholde 

møder i gruppen på højt niveau på 

passende tidspunkter, således at dens 

arbejde kan give input til 

Konkurrenceevnerådets drøftelser; 

7. anmoder om, at gruppen på højt niveau 

for stålsektoren hurtigst muligt genoprettes 

inden for rammerne af det nyvalgte 

kommissærkollegium – med fuld 

deltagelse af Europa-Parlamentet - og at 

der arrangeres et møde i dette regi med 

henblik på at informere de relevante 

interessenter om fremskridtene i 

gennemførelsen af de 40 foranstaltninger, 

der optræder i Kommissionens 

handlingsplan for stålsektoren; opfordrer 

Kommissionen til, i det omfang det er 

hensigtsmæssigt og muligt, at afholde 

møder i gruppen på højt niveau på 

passende tidspunkter, således at dens 

arbejde kan give input til 

Konkurrenceevnerådets drøftelser; 

opfordrer Kommissionen til at organisere 

temamøder én gang om året med andre 

energiintensive industrier om 

konkurrence, handel, energi- eller 

klimapolitikker, idet visse af stålsektorens 

bekymringer også er relevante for andre 

energiintensive industrier; 

Or. en 
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13. opfordrer Kommissionen til at 

kontrollere, om anvendelse af 

konkurrencereglerne har ført til unfair 

afgørelser på det europæiske stålmarked 

med mulige negative virkninger for dets 

effektivitet og, såfremt dette er tilfældet, til 

at fremlægge korrigerende foranstaltninger 

og forhindre sådanne situationer i 

fremtiden; understreger, at Kommissionens 

afgørelser eller tiltag inden for 

konkurrenceretten ikke må true den 

økonomiske levedygtighed af de enkelte 

stålværker, navnlig set på baggrund af den 

øgede globale konkurrence; tilføjer, at 

Kommissionen også bør handle for at 

beskytte vigtig industriel infrastruktur og 

produktionskapacitet mod foretagender, 

der specialiserer sig i selskabstømning; 

13. opfordrer Kommissionen til at revidere 

EU's konkurrenceregler, som i mange 

tilfælde kan være forældede og ikke 

afspejler det skiftende globale miljø; 

påpeger, at konkurrencen inden for 

mange produktionsområder nu kommer 

udefra og ikke længere fra EU selv, at det 

geografiske anvendelsesområde ikke 

længere er begrænset til Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde, og at 

dette har en yderligere negativ 

indvirkning på EU's stålsektor, som lidt 

efter lidt mister sine mest avancerede 

stålværker; understreger, at 

Kommissionens afgørelser eller tiltag 

inden for konkurrenceretten ikke må true 

den økonomiske levedygtighed af de 

enkelte stålværker, navnlig set på baggrund 

af den øgede globale konkurrence; tilføjer, 

at Kommissionen også bør handle for at 

beskytte vigtig industriel infrastruktur og 

produktionskapacitet mod foretagender, 

der specialiserer sig i selskabstømning; 

Or. en 

 

 


