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Amendement  8 

Antonio Tajani 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie zich te buigen 

over de mondiale strategische positie van 

de Europese staalindustrie, gezien het feit 

dat de staalproductie in een groot aantal 

landen als strategisch wordt beschouwd, en 

om een duidelijk stappenplan te 

ontwikkelen voor de initiatieven op de 

middellange en lange termijn die zij wil 

gaan voorstellen om de staalindustrie in 

Europa te ondersteunen; benadrukt dat bij 

een dergelijk stappenplan tijdig en 

uitgebreid overleg gepleegd moet worden 

met de sociale partners op alle niveaus; 

4. verzoekt de Commissie zich te buigen 

over de mondiale strategische positie van 

de Europese staalindustrie, gezien het feit 

dat de staalproductie in een groot aantal 

landen als strategisch wordt beschouwd, en 

om een duidelijk stappenplan te 

ontwikkelen voor de initiatieven op de 

middellange en lange termijn die zij wil 

gaan voorstellen om de staalindustrie in 

Europa te ondersteunen; benadrukt dat bij 

een dergelijk stappenplan tijdig en 

uitgebreid overleg gepleegd moet worden 

met de sociale partners op alle niveaus; 

meent dat, gezien het aanhouden van de 

crisis, er verslag zou moeten worden 

uitgebracht over de uitvoering van het 

actieplan voor staal zodat kan worden 

voortgebouwd op de positieve resultaten 

van het afgelopen jaar en de dynamiek 

niet verloren gaat; 

Or. en 
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Amendement  9 

Antonio Tajani 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt dat de groep op hoog niveau 

voor de staalindustrie, gezien het feit dat er 

onlangs een nieuw college van 

commissarissen is verkozen, spoedig nieuw 

leven wordt ingeblazen, met de volledige 

deelname van het Parlement, en wenst dat 

er binnen dit kader een bijeenkomst wordt 

georganiseerd om belanghebbenden te 

informeren over de geboekte vorderingen 

bij de uitvoering van de veertig 

maatregelen uit het actieplan voor staal van 

de Commissie; vraagt de Commissie om, 

wanneer dat geboden en mogelijk is, 

bijeenkomsten van de groep op hoog 

niveau zodanig te organiseren, dat de 

resultaten van die bijeenkomsten kunnen 

worden meegenomen in de discussies 

binnen de Raad voor de mededinging; 

7. verzoekt dat de groep op hoog niveau 

voor de staalindustrie, gezien het feit dat er 

onlangs een nieuw college van 

commissarissen is verkozen, spoedig nieuw 

leven wordt ingeblazen, met de volledige 

deelname van het Parlement, en wenst dat 

er binnen dit kader een bijeenkomst wordt 

georganiseerd om belanghebbenden te 

informeren over de geboekte vorderingen 

bij de uitvoering van de veertig 

maatregelen uit het actieplan voor staal van 

de Commissie; vraagt de Commissie om, 

wanneer dat geboden en mogelijk is, 

bijeenkomsten van de groep op hoog 

niveau zodanig te organiseren, dat de 

resultaten van die bijeenkomsten kunnen 

worden meegenomen in de discussies 

binnen de Raad voor de mededinging; 

verzoekt de Commissie jaarlijkse 

themavergaderingen te organiseren met 

andere energie-intensieve bedrijfstakken 

over mededinging, handel, energie- of 

klimaatbeleid, aangezien sommige 

problemen van de staalsector ook van 

belang zijn voor andere energie-intensieve 

bedrijfstakken; 

Or. en 
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Amendement  10 

Antonio Tajani 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. verzoekt de Commissie na te gaan of 

de toepassing van de mededingingsregels 

op de Europese staalmarkt tot oneerlijke 

oplossingen heeft geleid, met potentiële 

averechtse effecten op de efficiëntie; 

spoort de Commissie aan om, indien dit 

het geval blijkt te zijn, voor correctieve 

maatregelen te zorgen en dergelijke 

situaties in de toekomst te voorkomen; 

benadrukt dat besluiten of maatregelen van 

de Commissie op het gebied van het 

mededingingsrecht geen bedreiging mogen 

vormen voor de economische 

levensvatbaarheid van afzonderlijke 

staalfabrieken, met name in de context van 

de toegenomen mondiale concurrentie; 

voegt hieraan toe dat de Commissie ook 

actie moet ondernemen om te vermijden 

dat belangrijke industriële infrastructuur en 

productiecapaciteit verloren gaan als 

gevolg van de verkoop van waardevolle 

activa ("asset stripping"); 

13. verzoekt de Commissie de EU-

mededingingsregels, die wellicht op veel 

punten achterhaald zijn en niet meer aan 

de veranderende mondiale omgeving 

beantwoorden, te herzien; wijst erop dat 

in veel productiegebieden de mededinging 

nu van buiten komt en zich niet meer 

alleen binnen de EU afspeelt, en dat de 

geografische reikwijdte zich niet meer 

beperkt tot de Europese Economische 

Ruimte, wat nog een extra ongunstige 

uitwerking heeft op de staalindustrie in de 

EU, die haar meest geavanceerde 

fabrieken stuk voor stuk verloren ziet 

gaan; benadrukt dat besluiten of 

maatregelen van de Commissie op het 

gebied van het mededingingsrecht geen 

bedreiging mogen vormen voor de 

economische levensvatbaarheid van 

afzonderlijke staalfabrieken, met name in 

de context van de toegenomen mondiale 

concurrentie; voegt hieraan toe dat de 

Commissie ook actie moet ondernemen om 

te vermijden dat belangrijke industriële 

infrastructuur en productiecapaciteit 

verloren gaan als gevolg van de verkoop 

van waardevolle activa ("asset stripping"); 

Or. en 
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