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4. καλεί την Επιτροπή να µελετήσει τη 

στρατηγική θέση της ευρωπαϊκής 

χαλυβουργίας στον κόσµο, δεδοµένου ότι 

η χαλυβουργία θεωρείται στρατηγικής 

σηµασίας σε µεγάλο αριθµό χωρών και 

ειδικότερα να χαράξει ένα σαφή χάρτη 

πορείας για τις µεσοπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες πρωτοβουλίες που 

προτίθεται να προτείνει για να υποστηρίξει 

τη χαλυβουργία στην Ευρώπη· τονίζει ότι 

ένας τέτοιος χάρτης πορείας πρέπει να 

περιλαµβάνει την πλήρη και έγκαιρη 

συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων σε 

όλα τα επίπεδα· 

4. καλεί την Επιτροπή να µελετήσει τη 

στρατηγική θέση της ευρωπαϊκής 

χαλυβουργίας στον κόσµο, δεδοµένου ότι 

η χαλυβουργία θεωρείται στρατηγικής 

σηµασίας σε µεγάλο αριθµό χωρών και 

ειδικότερα να χαράξει ένα σαφή χάρτη 

πορείας για τις µεσοπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες πρωτοβουλίες που 

προτίθεται να προτείνει για να υποστηρίξει 

τη χαλυβουργία στην Ευρώπη· τονίζει ότι 

ένας τέτοιος χάρτης πορείας πρέπει να 

περιλαµβάνει την πλήρη και έγκαιρη 

συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων σε 

όλα τα επίπεδα· θεωρεί, ότι, λόγω της 
συνεχιζόµενης κρίσης, θα πρέπει να 
υποβάλλεται κάθε χρόνο ετήσια έκθεση 
σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου 
δράσης για τον τοµέα του χάλυβα, 
προκειµένου να αξιοποιούνται τα θετικά 
επιτεύγµατα του παρελθόντος έτους και 
να µην χάνεται η δυναµική·  

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

15.12.2014  B8-0352/2014 }  

 B8-0356/2014 } RC1/Τροπ. 9 

Τροπολογία  9 

Antonio Tajani 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, Verts/ALE 

σχετικά µε τον τοµέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζοµένων και της βιοµηχανίας  

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. ζητεί την επείγουσα 

επαναδραστηριοποίηση της Οµάδας 

Υψηλού Επιπέδου για τη χαλυβουργία 

εντός του νεοεκλεγέντος Σώµατος των 

Επιτρόπων, µε πλήρη συµµετοχή του 

Κοινοβουλίου, και τον ορισµό συνάντησης 

σε αυτό το πλαίσιο, προκειµένου να 

ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι κύκλοι 

για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην 

υλοποίηση των 40 δράσεων που εκτίθενται 

στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη 

χαλυβουργία· ζητεί από την Επιτροπή να 

πραγµατοποιεί, οποτεδήποτε είναι σκόπιµο 

ή δυνατό, συνεδριάσεις της Οµάδας 

Υψηλού Επιπέδου σε πρόσφορες στιγµές, 

έτσι ώστε οι εργασίες της να µπορούν να 

τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις του 

Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας· 

7. ζητεί την επείγουσα 

επαναδραστηριοποίηση της Οµάδας 

Υψηλού Επιπέδου για τη χαλυβουργία 

εντός του νεοεκλεγέντος Σώµατος των 

Επιτρόπων, µε πλήρη συµµετοχή του 

Κοινοβουλίου, και τον ορισµό συνάντησης 

σε αυτό το πλαίσιο, προκειµένου να 

ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι κύκλοι 

για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην 

υλοποίηση των 40 δράσεων που εκτίθενται 

στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη 

χαλυβουργία· ζητεί από την Επιτροπή να 

πραγµατοποιεί, οποτεδήποτε είναι σκόπιµο 

ή δυνατό, συνεδριάσεις της Οµάδας 

Υψηλού Επιπέδου σε πρόσφορες στιγµές, 

έτσι ώστε οι εργασίες της να µπορούν να 

τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις του 

Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας· καλεί 
την Επιτροπή να οργανώνει θεµατικές 
συναντήσεις µια φορά το χρόνο µε άλλους 
ενεργοβόρους κλάδους σχετικά µε την 
πολιτική για τον ανταγωνισµό, το 
εµπόριο, την ενέργεια ή την κλιµατική 
αλλαγή, δεδοµένου ότι ορισµένες από τις 
ανησυχίες του τοµέα του χάλυβα 
ενδιαφέρουν επίσης άλλους ενεργοβόρους 
κλάδους·  
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13. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά 
πόσον η εφαρµογή των κανόνων 
ανταγωνισµού έχει οδηγήσει σε άδικες 
λύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, µε 
δυνητικές δυσµενείς συνέπειες για την 
αποδοτικότητά της και, εφόσον συµβαίνει 
κάτι τέτοιο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει διορθωτικά µέτρα και να 
προλαµβάνει παρόµοιες καταστάσεις στο 
µέλλον· τονίζει ότι οι αποφάσεις ή τα 
επανορθωτικά µέτρα της Επιτροπής στον 

τοµέα του δικαίου του ανταγωνισµού δεν 

πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την 

οικονοµική βιωσιµότητα των επιµέρους 

χαλυβουργείων, ιδίως στο πλαίσιο του 

αυξηµένου παγκόσµιου ανταγωνισµού·  

προσθέτει ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να 

ενεργήσει για να προστατεύσει την 

κοµβική βιοµηχανική υποδοµή και την 

παραγωγική δυναµικότητα από πράξεις 

λεηλάτησης των στοιχείων ενεργητικού 

(asset-stripping)· 

13. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ, οι 
οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται 
να είναι παρωχηµένοι και να µην 
αντανακλούν το µεταβαλλόµενο 
παγκόσµιο περιβάλλον· επισηµαίνει ότι, 
σε πολλούς τοµείς παραγωγής, ο 
ανταγωνισµός έρχεται πλέον από το 
εξωτερικό και όχι από το εσωτερικό της 
ΕΕ και ότι το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρµογής δεν περιορίζεται πλέον στον 
ΕΟΧ, ενώ αυτό έχει περαιτέρω αρνητικές 
επιπτώσεις στον τοµέα του χάλυβα της 
ΕΕ, ο οποίος, βήµα προς βήµα, χάνει τις 
πλέον προηγµένες µονάδες του· τονίζει ότι 
οι αποφάσεις ή τα επανορθωτικά µέτρα της 

Επιτροπής στον τοµέα του δικαίου του 

ανταγωνισµού δεν πρέπει να θέτουν σε 

κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα των 

επιµέρους χαλυβουργείων, ιδίως στο 

πλαίσιο του αυξηµένου παγκόσµιου 

ανταγωνισµού·  προσθέτει ότι η Επιτροπή 

πρέπει επίσης να ενεργήσει για να 

προστατεύσει την κοµβική βιοµηχανική 

υποδοµή και την παραγωγική 

δυναµικότητα από πράξεις λεηλάτησης 

των στοιχείων ενεργητικού (asset-

stripping)· 

Or. en 



 

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

 PE545.605v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

 


