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Punkt 4 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

4. kutsub komisjoni üles uurima Euroopa 

terasetööstuse strateegilist positsiooni 

maailmas, kuna terasetootmist peetakse 

paljudes riikides strateegiliselt oluliseks, 

ning töötama eelkõige välja keskpika 

perioodi ja pikaajaliste algatuste selge 

tegevuskava, mida ta kavatseb esitada 

terasetööstuse toetamiseks Euroopas; 

rõhutab, et tööturu osapooli tuleb 

tegevuskava elluviimise käigus kaasata 

varakult ja igakülgselt igal tasandil; 

4. kutsub komisjoni üles uurima Euroopa 

terasetööstuse strateegilist positsiooni 

maailmas, kuna terasetootmist peetakse 

paljudes riikides strateegiliselt oluliseks, 

ning töötama eelkõige välja keskpika 

perioodi ja pikaajaliste algatuste selge 

tegevuskava, mida ta kavatseb esitada 

terasetööstuse toetamiseks Euroopas; 

rõhutab, et tööturu osapooli tuleb 

tegevuskava elluviimise käigus kaasata 

varakult ja igakülgselt igal tasandil; on 

seisukohal, et kriisi jätkumist arvestades 

tuleks esitada aastaaruanne 

terasetööstuse tegevuskava rakendamise 

kohta igal aastal, et toetuda möödunud 

aasta positiivsetele saavutustele ja mitte 

kaotada hoogu; 

Or. en 
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7. palub, et hiljuti valitud komisjoni 

volinike kolleegiumi raames hakkaks 

Euroopa Parlamendi täielikul kaasamisel 

uuesti tööle kõrgetasemeline terasetöörühm 

ning et selles raamistikus korraldataks 

kohtumine, et teavitada asjaomaseid 

sidusrühmasid komisjoni 

terasetegevuskavas kehtestatud 40 meetme 

rakendamisel tehtud edusammudest; palub 

komisjonil korraldada – kui see on 

asjakohane või võimalik – kõrgetasemelise 

töörühma kohtumisi sobival ajal, nii et 

selle töö tulemusi saaks kasutada 

konkurentsivõime nõukogu aruteludel; 

7. palub, et hiljuti valitud komisjoni 

volinike kolleegiumi raames hakkaks 

Euroopa Parlamendi täielikul kaasamisel 

uuesti tööle kõrgetasemeline terasetöörühm 

ning et selles raamistikus korraldataks 

kohtumine, et teavitada asjaomaseid 

sidusrühmasid komisjoni 

terasetegevuskavas kehtestatud 40 meetme 

rakendamisel tehtud edusammudest; palub 

komisjonil korraldada – kui see on 

asjakohane või võimalik – kõrgetasemelise 

töörühma kohtumisi sobival ajal, nii et 

selle töö tulemusi saaks kasutada 

konkurentsivõime nõukogu aruteludel; 

palub komisjonil korraldada üks kord 

aastas koos teiste energiamahukate 

tööstusharudega temaatiline kohtumine, 

mis oleks pühendatud näiteks 

konkurentsi-, kaubandus-, energia- või 

kliimapoliitikale, kuna mõned 

terasesektori probleemid puudutavad ka 

teisi energiamahukaid tööstusharusid; 

Or. en 
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13. kutsub komisjoni üles kontrollima, kas 

konkurentsieeskirjade kohaldamine on 

Euroopa teraseturul toonud kaasa 

ebaõiglasi lahendusi, millel võib olla 

kahjulik mõju turu tõhususele, ning 

julgustab sellisel juhul komisjoni esitama 

parandusmeetmeid ning ära hoidma 

selliste olukordade kordumist; rõhutab, et 

komisjoni konkurentsiõigusalaste otsuste 

või õiguskaitsevahenditega ei tohiks 

ohustada individuaalsete terasetehaste  

majanduslikku elujõulisust, eriti suureneva 

ülemaailmse konkurentsi kontekstis; lisab, 

et komisjon peaks meetmeid võtma ka 

selleks, et kaitsta peamist tööstuse 

infrastruktuuri ja tootmisvõimsust varade 

ümberpaigutamise eest; 

13. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 

ELi konkurentsieeskirjad, mis paljudel 

juhtudel võivad olla vananenud ega 

kajasta muutuvat ülemaailmset 

keskkonda; juhib tähelepanu sellele, et 

paljudes tootmispiirkondades tuleb 

konkurents nüüd väljast ja mitte enam 

EList, et geograafiline ulatus ei piirdu 

enam Euroopa Majanduspiirkonnaga 

ning see kahjustab veelgi ELi 

terasesektorit, mis kaotab järk-järgult 

kõige arenenumad tehased; rõhutab, et 

komisjoni konkurentsiõigusalaste otsuste 

või õiguskaitsevahenditega ei tohiks 

ohustada individuaalsete terasetehaste  

majanduslikku elujõulisust, eriti suureneva 

ülemaailmse konkurentsi kontekstis; lisab, 

et komisjon peaks meetmeid võtma ka 

selleks, et kaitsta peamist tööstuse 

infrastruktuuri ja tootmisvõimsust varade 

ümberpaigutamise eest; 

Or. en 

 

 


