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Pakeitimas  8 

Antonio Tajani 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramon÷s apsauga 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina Komisiją ištirti Europos plieno 

pramon÷s strateginę pad÷tį pasaulyje, 

kadangi plieno gamyba daugelyje šalių 

laikoma strategine šaka, ir šiuo tikslu 

parengti aiškų veiksmų planą d÷l vidutin÷s 

ir ilgos trukm÷s laikotarpių iniciatyvų, 

kurias ji ketina pasiūlyti siekdama paremti 

plieno pramonę Europoje; pabr÷žia, kad į 

tokį veiksmų planą ankstyvu etapu, 

visapusiškai ir visais lygmenimis turi būti 

įtraukiami socialiniai partneriai; 

4. ragina Komisiją ištirti Europos plieno 

pramon÷s strateginę pad÷tį pasaulyje, 

kadangi plieno gamyba daugelyje šalių 

laikoma strategine šaka, ir šiuo tikslu 

parengti aiškų veiksmų planą d÷l vidutin÷s 

ir ilgos trukm÷s laikotarpių iniciatyvų, 

kurias ji ketina pasiūlyti siekdama paremti 

plieno pramonę Europoje; pabr÷žia, kad į 

tokį veiksmų planą ankstyvu etapu, 

visapusiškai ir visais lygmenimis turi būti 

įtraukiami socialiniai partneriai; mano, 

kad, atsižvelgiant į užsitęsusią krizę, taip 

pat tur÷tų būti teikiama kasmetin÷ plieno 

pramon÷s veiksmų plano įgyvendinimo 

ataskaita, siekiant remtis pozityviais šių 

pastarųjų metų pasiekimais ir neprarasti 

pagreičio; 

Or. en 
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Pakeitimas  9 

Antonio Tajani 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramon÷s apsauga 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. atsižvelgiant į tai, kad visapusiškai 

dalyvaujant Parlamentui buvo išrinkta 

nauja Komisijos narių kolegija, prašo 

skubiai atnaujinti aukšto lygio darbo 

grup÷s plieno klausimais veiklą ir surengti 

šio formato susitikimą siekiant informuoti 

susijusias suinteresuotąsias šalis apie 

pažangą, pasiektą įgyvendinant 40 

veiksmų, nustatytų Komisijos plieno 

pramonei skirtame veiksmų plane; ragina 

Komisiją, jei tinkama ar įmanoma, aukšto 

lygio grup÷s susitikimus surengti tinkamu 

laiku, kad į jos atlikto darbo rezultatus būtų 

galima atsižvelgti Konkurencingumo 

tarybos diskusijose; 

7. atsižvelgiant į tai, kad visapusiškai 

dalyvaujant Parlamentui buvo išrinkta 

nauja Komisijos narių kolegija, prašo 

skubiai atnaujinti aukšto lygio darbo 

grup÷s plieno klausimais veiklą ir surengti 

šio formato susitikimą siekiant informuoti 

susijusias suinteresuotąsias šalis apie 

pažangą, pasiektą įgyvendinant 40 

veiksmų, nustatytų Komisijos plieno 

pramonei skirtame veiksmų plane; ragina 

Komisiją, jei tinkama ar įmanoma, aukšto 

lygio grup÷s susitikimus surengti tinkamu 

laiku, kad į jos atlikto darbo rezultatus būtų 

galima atsižvelgti Konkurencingumo 

tarybos diskusijose; ragina Komisiją kartą 

per metus rengti teminius susitikimus su 

kitų daug energijos suvartojančių 

pramon÷s sektorių atstovais 

konkurencijos, prekybos, energetikos ar 

klimato politikos klausimams aptarti 

atsižvelgiant į tai, kad kai kurie 

susirūpinimą plieno sektoriui keliantys 

klausimai aktualūs ir kitiems energijai 

imliems pramon÷s sektoriams; 

Or. en 
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Pakeitimas  10 

Antonio Tajani 

PPE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, Verts/ALE 

ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramon÷s apsauga 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. ragina Komisiją patikrinti, ar taikant 

konkurencijos taisykles buvo priimami 

nesąžiningi sprendimai Europos plieno 

rinkoje, kurie gal÷jo tur÷ti neigiamų 

padarinių jos veiksmingumui, ir, jei tai 

įvyko, ragina Komisiją parengti 

taisomąsias priemones ir užtikrinti, kad 

ateityje tokios situacijos nesikartotų; 

pabr÷žia, kad Komisijos sprendimai, ar 

taisomosios priemon÷s konkurencijos 

teis÷s srityje netur÷tų kelti gr÷sm÷s atskirų 

plieno liejyklų ekonominiam 

gyvybingumui, ypač padid÷jusios 

pasaulin÷s konkurencijos sąlygomis; be to, 

Komisija savo veiksmais taip pat tur÷tų 

ginti pagrindinę pramoninę infrastruktūrą ir 

gamybos paj÷gumus nuo sumanymų, 

susijusių su turto išpardavimu dalimis; 

13. ragina Komisiją peržiūr÷ti ES 

konkurencijos taisykles, kurios daugeliu 

atvejų gali būti pasenusios ir 

nebeatspind÷ti pasaulyje kintančių sąlygų; 

pažymi, kad šiuo metu daugelyje gamybos 

sričių konkurencija sudaroma nebe ES 

viduje, o jos išor÷je, kad geografin÷ 

apr÷ptis nebeapsiriboja Europos 

ekonomine erdve ir kad tai dar labiau 

neigiamai veikia ES plieno sektorių, kuris 

pamažu praranda savo pažangiausias 

gamyklas; pabr÷žia, kad Komisijos 

sprendimai, ar taisomosios priemon÷s 

konkurencijos teis÷s srityje netur÷tų kelti 

gr÷sm÷s atskirų plieno liejyklų 

ekonominiam gyvybingumui, ypač 

padid÷jusios pasaulin÷s konkurencijos 

sąlygomis; be to, Komisija savo veiksmais 

taip pat tur÷tų ginti pagrindinę pramoninę 

infrastruktūrą ir gamybos paj÷gumus nuo 

sumanymų, susijusių su turto išpardavimu 

dalimis; 

Or. en 

 

 

 


