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Tarkistus  8 

Antonio Tajani 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan 

eurooppalaisen terästeollisuuden strategista 

asemaa maailmassa, koska teräksen 

valmistusta pidetään keskeisenä monessa 

maassa, ja erityisesti kehittämään selkeän 

etenemissuunnitelman keskipitkän ja 

pitkän aikavälin aloitteille, joita se aikoo 

ehdottaa eurooppalaisen terästeollisuuden 

tueksi; korostaa, että tällaiseen 

etenemissuunnitelmaan on liityttävä 

työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan 

kattavasti ja varhaisessa vaiheessa kaikilla 

tasoilla; 

4. kehottaa komissiota tarkastelemaan 

eurooppalaisen terästeollisuuden strategista 

asemaa maailmassa, koska teräksen 

valmistusta pidetään keskeisenä monessa 

maassa, ja erityisesti kehittämään selkeän 

etenemissuunnitelman keskipitkän ja 

pitkän aikavälin aloitteille, joita se aikoo 

ehdottaa eurooppalaisen terästeollisuuden 

tueksi; korostaa, että tällaiseen 

etenemissuunnitelmaan on liityttävä 

työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan 

kattavasti ja varhaisessa vaiheessa kaikilla 

tasoilla; katsoo, että kriisin jatkumisen 

vuoksi olisi esitettävä myös vuosikertomus 

terästeollisuutta koskevan 

toimintasuunnitelman soveltamisesta, 

jotta voidaan hyödyntää kuluvan vuoden 

myönteiset saavutukset ja ylläpitää 

innostusta; 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Antonio Tajani 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. pyytää kiireellisesti perustamaan 

uudelleen hiljattain valittuun komission 

kollegioon teräsalan korkean tason 

työryhmän, johon Euroopan parlamentti 

osallistuu täysimääräisesti, ja pitämään 

työryhmän kokouksen, jotta 

asiaankuuluville sidosryhmille voidaan 

tiedottaa terästeollisuutta koskevassa 

komission toimintasuunnitelmassa 

vahvistettujen 40 toimen täytäntöönpanon 

edistymisestä; kehottaa komissiota 

järjestämään korkean tason ryhmän 

kokoukset mahdollisuuksien mukaan 

sellaisina ajankohtina, että sen toiminnasta 

on hyötyä kilpailukykyä käsittelevän 

neuvoston keskustelujen kannalta; 

7. pyytää kiireellisesti perustamaan 

uudelleen hiljattain valittuun komission 

kollegioon teräsalan korkean tason 

työryhmän, johon Euroopan parlamentti 

osallistuu täysimääräisesti, ja pitämään 

työryhmän kokouksen, jotta 

asiaankuuluville sidosryhmille voidaan 

tiedottaa terästeollisuutta koskevassa 

komission toimintasuunnitelmassa 

vahvistettujen 40 toimen täytäntöönpanon 

edistymisestä; kehottaa komissiota 

järjestämään korkean tason ryhmän 

kokoukset mahdollisuuksien mukaan 

sellaisina ajankohtina, että sen toiminnasta 

on hyötyä kilpailukykyä käsittelevän 

neuvoston keskustelujen kannalta; 

kehottaa komissiota järjestämään muiden 

energiavaltaisten teollisuudenalojen 

kanssa kerran vuodessa aihekohtaisia 

kokouksia, joissa käsitellään kilpailu-, 

kauppa-, energia- tai ilmastopolitiikkaa, 

sillä jotkut teräsalan huolenaiheista ovat 

merkityksellisiä myös muille 

energiavaltaisille teollisuudenaloille; 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Antonio Tajani 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Euroopan unionin terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. kehottaa komissiota tarkistamaan, 

onko kilpailusääntöjen soveltaminen 

johtanut epäoikeudenmukaisiin 

ratkaisuihin eurooppalaisilla 

teräsmarkkinoilla ja onko sillä ollut 

mahdollisesti haitallisia vaikutuksia 

niiden tehokkuuteen, ja, jos näin on, 

kannustaa komissiota esittämään 

korjaavia toimia ja estämään tällaiset 

tilanteet tulevaisuudessa; korostaa, että 

komission päätökset tai korjaavat toimet 

kilpailulainsäädännön alalla eivät saisi 

vaarantaa yksittäisten teräksenvalmistajien 

taloudellista elinkelpoisuutta etenkään 

lisääntyneen maailmanlaajuisen kilpailun 

yhteydessä; toteaa lisäksi, että komission 

olisi myös toimittava suojellakseen 

keskeisiä teollisuuden infrastruktuureja ja 

tuotantokapasiteettia omaisuutta 

pilkkovilta yrityksiltä; 

13. kehottaa komissiota tarkastelemaan 

EU:n kilpailusääntöjä, koska monet niistä 

voivat olla vanhentuneita eivätkä ne 

vastaa muuttuvaa globaalia tilannetta; 

huomauttaa, että monilla tuotantoalueilla 

kilpailu tulee nykyään EU:n ulkopuolelta 

eikä sisäpuolelta, että maantieteellinen 

alue ei enää rajoitu Euroopan 

talousalueeseen ja että tällä on kielteisiä 

vaikutuksia EU:n terästeollisuuteen, joka 

menettää vähän kerrallaan kaikkein 

kehittyneimpiä tehtaitaan; korostaa, että 

komission päätökset tai korjaavat toimet 

kilpailulainsäädännön alalla eivät saisi 

vaarantaa yksittäisten teräksenvalmistajien 

taloudellista elinkelpoisuutta etenkään 

lisääntyneen maailmanlaajuisen kilpailun 

yhteydessä; toteaa lisäksi, että komission 

olisi myös toimittava suojellakseen 

keskeisiä teollisuuden infrastruktuureja ja 

tuotantokapasiteettia omaisuutta 

pilkkovilta yrityksiltä; 

Or. en 

 

 


