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Poprawka  8 

Antonio Tajani 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję, aby przeanalizowała 

strategiczną pozycję europejskiego 

przemysłu stalowego w świecie, gdyŜ 

produkcję stali uznaje się w wielu krajach 

za strategiczną, a zwłaszcza aby 

opracowała jasny plan średnio- i 

długoterminowych inicjatyw, które 

zamierza zaproponować, aby wesprzeć 

przemysł stalowy w Europie; podkreśla, Ŝe 

taki plan działania musi przewidywać 

wszechstronne zaangaŜowanie na 

wczesnym etapie partnerów społecznych 

na wszystkich szczeblach; 

4. wzywa Komisję, aby przeanalizowała 

strategiczną pozycję europejskiego 

przemysłu stalowego w świecie, gdyŜ 

produkcję stali uznaje się w wielu krajach 

za strategiczną, a zwłaszcza aby 

opracowała jasny plan średnio- i 

długoterminowych inicjatyw, które 

zamierza zaproponować, aby wesprzeć 

przemysł stalowy w Europie; podkreśla, Ŝe 

taki plan działania musi przewidywać 

wszechstronne zaangaŜowanie na 

wczesnym etapie partnerów społecznych 

na wszystkich szczeblach; uwaŜa, Ŝe z 

powodu trwania kryzysu naleŜałoby 

równieŜ corocznie przedstawiać 

sprawozdanie z realizacji planu działania 

dla przemysłu stalowego, aby 

wykorzystywać pozytywne doświadczenia 

ubiegłego roku i nie stracić impetu; 

Or. en 
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Poprawka  9 

Antonio Tajani 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. postuluje szybkie wznowienie działań – 

przy pełnym udziale Parlamentu 

Europejskiego – przez grupę wysokiego 

szczebla ds. sektora stalowego przy nowo 

wybranym kolegium komisarzy oraz 

zorganizowanie w tych ramach posiedzenia 

w celu poinformowania zainteresowanych 

podmiotów o postępach w realizacji 40 

działań wyznaczonych w planie działania 

Komisji dotyczącym sektora stalowego; 

wzywa Komisję do organizowania, w 

miarę potrzeb i moŜliwości, spotkań grupy 

wysokiego szczebla w odpowiednich 

terminach, tak aby jej prace mogły wnosić 

wkład w debaty w Radzie ds. 

Konkurencyjności; 

7. postuluje szybkie wznowienie działań – 

przy pełnym udziale Parlamentu 

Europejskiego – przez grupę wysokiego 

szczebla ds. sektora stalowego przy nowo 

wybranym kolegium komisarzy oraz 

zorganizowanie w tych ramach posiedzenia 

w celu poinformowania zainteresowanych 

podmiotów o postępach w realizacji 40 

działań wyznaczonych w planie działania 

Komisji dotyczącym sektora stalowego; 

wzywa Komisję do organizowania, w 

miarę potrzeb i moŜliwości, spotkań grupy 

wysokiego szczebla w odpowiednich 

terminach, tak aby jej prace mogły wnosić 

wkład w debaty w Radzie ds. 

Konkurencyjności; wzywa Komisję do 

organizowania raz w roku tematycznych 

posiedzeń z innymi energochłonnymi 

gałęziami przemysłu, poświęconych 

konkurencji, handlowi, energii lub 

polityce klimatycznej, zwaŜywszy na to, Ŝe 

niektóre obawy sektora stalowego są 

podzielane takŜe przez inne 

energochłonne branŜe; 

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Am. 10 

Poprawka  10 

Antonio Tajani 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa Komisję do sprawdzenia, czy 

zastosowanie reguł konkurencji 

doprowadziło do niesprawiedliwych 

rozwiązań na europejskim rynku stali, co 

moŜe mieć niekorzystny wpływ na jego 

wydajność i, jeŜeli ma to miejsce, zachęca 

Komisję do przedstawienia środków 

naprawczych oraz zapobiegania takim 

sytuacjom w przyszłości; podkreśla, Ŝe 

decyzje lub środki zaradcze Komisji w 

dziedzinie prawa konkurencji nie powinny 

stanowić zagroŜenia dla efektywności 

ekonomicznej poszczególnych zakładów 

produkcji stali, zwłaszcza w kontekście 

zwiększonej światowej konkurencji; 

dodaje, Ŝe Komisja powinna równieŜ 

działać na rzecz ochrony kluczowej 

infrastruktury przemysłowej i zdolności 

produkcyjnej przed wyprzedaŜą aktywów 

przedsiębiorstw; 

13. wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu reguł konkurencji UE, które w 

wielu przypadkach mogą być przestarzałe 

i nie odzwierciedlać zmieniającej się 

sytuacji na świecie; podkreśla, Ŝe w wielu 

obszarach produkcji konkurencja 

przychodzi obecnie z zewnątrz, a nie z 

terytorium UE, Ŝe zasięg geograficzny juŜ 

nie jest ograniczony do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Ŝe ma to 

dodatkowy negatywny wpływ na sektor 

stalowy UE, który stopniowo traci swe 

najbardziej zaawansowane zakłady; 

podkreśla, Ŝe decyzje lub środki zaradcze 

Komisji w dziedzinie prawa konkurencji 

nie powinny stanowić zagroŜenia dla 

efektywności ekonomicznej 

poszczególnych zakładów produkcji stali, 

zwłaszcza w kontekście zwiększonej 

światowej konkurencji; dodaje, Ŝe Komisja 

powinna równieŜ działać na rzecz ochrony 

kluczowej infrastruktury przemysłowej i 

zdolności produkcyjnej przed wyprzedaŜą 

aktywów przedsiębiorstw; 

Or. en 

 

 


