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Grozījums Nr.  8 

Antonio Tajani 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES tērauda rūpniecības stāvoklis – darba Ħēmēju un nozaru aizsardzība 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina Komisiju apzināt Eiropas tērauda 
rūpniecības stratēăisko vietu pasaulē, jo 
tērauda rūpniecība daudzās valstīs tiek 
uzskatīta par stratēăiski svarīgu nozari, un 
konkrēti izstrādāt ceĜvedi vidēja termiĦa un 
ilgtermiĦa iniciatīvām, ko tā plāno 
ierosināt, lai atbalstītu tērauda rūpniecību 
Eiropā; uzsver, ka šāda ceĜveža izstrādē ir 
jāietver sociālo partneru visaptveroša un 
agrīna iesaistīšanās visos līmeĦos; 

4. aicina Komisiju apzināt Eiropas tērauda 
rūpniecības stratēăisko vietu pasaulē, jo 
tērauda rūpniecība daudzās valstīs tiek 
uzskatīta par stratēăiski svarīgu nozari, un 
konkrēti izstrādāt ceĜvedi vidēja termiĦa un 
ilgtermiĦa iniciatīvām, ko tā plāno 
ierosināt, lai atbalstītu tērauda rūpniecību 
Eiropā; uzsver, ka šāda ceĜveža izstrādē ir 
jāietver sociālo partneru visaptveroša un 
agrīna iesaistīšanās visos līmeĦos; uzskata, 
ka, Ħemot vērā krīzes turpināšanos, katru 
gadu ir jāiesniedz arī pārskats par rīcības 
plāna tērauda rūpniecībai īstenošanu, lai, 
pamatojoties uz pagājušā gada 
sasniegumiem, varētu izvērst turpmāko 
darbību un nepalēnināt īstenošanas 
norisi; 
 

Or. en 



 

AM\1043977LV.doc PE545.601v01-00 } 
 PE545.605v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
15.12.2014  B8-0352 }  
 B8-0356/2014 } RC1/Groz. 9 

Grozījums Nr.  9 

Antonio Tajani 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES tērauda rūpniecības stāvoklis – darba Ħēmēju un nozaru aizsardzība 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. aicina jaunievēlētajā komisāru kolēăijā 
steidzami atjaunot tērauda nozares augsta 
līmeĦa grupu, šajā procesā pilnībā iesaistot 
Eiropas Parlamentu, un minētajā struktūrā 
paredzēt sanāksmi, kura informētu 
attiecīgās ieinteresētās personas par to, kā 
tiek īstenotas Komisijas rīcības plānā 
tērauda rūpniecībai paredzētās 40 darbības; 
aicina Komisiju pēc vajadzības un 
iespējām piemērotos laikos sasaukt augsta 
līmeĦa grupu tērauda rūpniecības 
jautājumos, lai tās darbu varētu izmanot 
Konkurētspējas padomes apspriedēs; 

7. aicina jaunievēlētajā komisāru kolēăijā 
steidzami atjaunot tērauda nozares augsta 
līmeĦa grupu, šajā procesā pilnībā iesaistot 
Eiropas Parlamentu, un minētajā struktūrā 
paredzēt sanāksmi, kura informētu 
attiecīgās ieinteresētās personas par to, kā 
tiek īstenotas Komisijas rīcības plānā 
tērauda rūpniecībai paredzētās 40 darbības; 
aicina Komisiju pēc vajadzības un 
iespējām piemērotos laikos sasaukt augsta 
līmeĦa grupu tērauda rūpniecības 
jautājumos, lai tās darbu varētu izmanot 
Konkurētspējas padomes apspriedēs; 
aicina Komisiju reizi gadā organizēt 
tematisku sanāksmi ar citu 
energoietilpīgu nozaru pārstāvjiem, kas 
būtu veltīta konkurencei, tirdzniecībai, 
enerăētikas vai klimata politikai, Ħemot 
vērā, ka atsevišėas tērauda rūpniecības 
problēmas attiecas arī uz citām 
energoietilpīgām nozarēm; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

Antonio Tajani 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES tērauda rūpniecības stāvoklis – darba Ħēmēju un nozaru aizsardzība 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. aicina Komisiju pārbaudīt, vai 
konkurences noteikumu piemērošanas 
rezultātā Eiropas tērauda tirgū nav 
pieĦemti netaisnīgi risinājumi, kas, 
iespējams, var nelabvēlīgi ietekmēt tirgus 
darbības efektivitāti, un, ja atbilde ir 
apstiprinoša, mudina Komisiju ierosināt 
korektīvus pasākumus un novērst šādu 
situāciju rašanos nākotnē; uzsver, ka 
Komisijas lēmumiem vai tiesiskās 
aizsardzības līdzekĜiem konkurences 
tiesību jomā nevajadzētu apdraudēt 
atsevišėu tērauda ražotĦu ekonomisko 
dzīvotspēju, jo īpaši situācijā, kad 
konkurence pasaulē palielinās; piebilst, ka 
Komisijai būtu jārīkojas arī, lai aizsargātu 
galvenos rūpniecības infrastruktūras 
elementus un ražošanas jaudu no aktīvu 
izpārdošanas pa daĜām; 

13. aicina Komisiju pārskatīt ES 
konkurences noteikumus, kas daudzos 
gadījumos var būt novecojuši un var 
neatspoguĜot mainīgo globālo vidi; 
norāda, ka pašlaik daudzās ražošanas 
jomās konkurence ir ārēja un vairs 
nepastāv ES iekšienē, ka ăeogrāfiskais 
aptvērums vairs nav tikai Eiropas 
Ekonomikas Zona un ka šāda situācija 
vēl vairāk palielina nelabvēlīgo ietekmi uz 
ES tērauda rūpniecību, kas pamazām 
zaudē savas attīstītākās rūpnīcas; uzsver, 
ka Komisijas lēmumiem vai tiesiskās 
aizsardzības līdzekĜiem konkurences 
tiesību jomā nevajadzētu apdraudēt 
atsevišėu tērauda ražotĦu ekonomisko 
dzīvotspēju, jo īpaši situācijā, kad 
konkurence pasaulē palielinās; piebilst, ka 
Komisijai būtu jārīkojas arī, lai aizsargātu 
galvenos rūpniecības infrastruktūras 
elementus un ražošanas jaudu no aktīvu 
izpārdošanas pa daĜām; 

Or. en 


