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Alteração  8 

Antonio Tajani 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Setor siderúrgico na UE: proteção dos trabalhadores e das indústrias  

Proposta de resolução comum 

N.º 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Solicita à Comissão que analise a 

posição estratégica da indústria siderúrgica 

europeia no mundo - sendo a atividade 

siderúrgica considerada estratégica num 

grande número de países - e, em particular, 

que desenvolva um roteiro claro relativo às 

iniciativas a médio e longo prazo que 

tenciona propor para apoiar a indústria 

siderúrgica na Europa; sublinha, neste 

contexto, que esse roteiro tem de incluir o 

envolvimento total e precoce dos parceiros 

sociais a todos os níveis; 

4. Solicita à Comissão que analise a 

posição estratégica da indústria siderúrgica 

europeia no mundo - sendo a atividade 

siderúrgica considerada estratégica num 

grande número de países - e, em particular, 

que desenvolva um roteiro claro relativo às 

iniciativas a médio e longo prazo que 

tenciona propor para apoiar a indústria 

siderúrgica na Europa; sublinha, neste 

contexto, que esse roteiro tem de incluir o 

envolvimento total e precoce dos parceiros 

sociais a todos os níveis; considera que, 

tendo em conta a persistência da crise, 

também deve ser apresentado um relatório 

anual sobre a aplicação do plano de ação 

para o aço, a fim de aproveitar os 

sucessos do ano transato e não perder a 

dinâmica gerada; 

Or. en 
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Alteração  9 

Antonio Tajani 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Setor siderúrgico na UE: proteção dos trabalhadores e das indústrias  

Proposta de resolução comum 

N.º 7 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

7. Solicita o relançamento urgente do 

Grupo de Alto Nível para a Indústria 

Siderúrgica no contexto do Colégio de 

Comissários recentemente eleito, com a 

plena participação do Parlamento, bem 

como a criação de um grupo no âmbito 

desse quadro para informar as partes 

interessadas acerca dos progressos 

alcançados na execução das 40 ações 

definidas no plano de ação para a indústria 

siderúrgica da Comissão; insta a comissão 

a realizar, sempre que seja necessário ou 

possível, reuniões do Grupo de Alto Nível 

em momentos oportunos para que os seus 

trabalhos possam alimentar os debates do 

Conselho (Competitividade); 

7. Solicita o relançamento urgente do 

Grupo de Alto Nível para a Indústria 

Siderúrgica no contexto do Colégio de 

Comissários recentemente eleito, com a 

plena participação do Parlamento, bem 

como a criação de um grupo no âmbito 

desse quadro para informar as partes 

interessadas acerca dos progressos 

alcançados na execução das 40 ações 

definidas no plano de ação para a indústria 

siderúrgica da Comissão; insta a comissão 

a realizar, sempre que seja necessário ou 

possível, reuniões do Grupo de Alto Nível 

em momentos oportunos para que os seus 

trabalhos possam alimentar os debates do 

Conselho (Competitividade); solicita à 

Comissão que organize reuniões 

temáticas anualmente com outras 

indústrias de utilização intensiva de 

energia sobre concorrência, comércio, 

energia ou clima, visto que algumas das 

preocupações do setor siderúrgico 

também são relevantes para outras 

indústrias de utilização intensiva de 

energia; 

Or. en 
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Alteração  10 

Antonio Tajani 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Setor siderúrgico na UE: proteção dos trabalhadores e das indústrias  

Proposta de resolução comum 

N.º 13 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

13. Exorta a Comissão a verificar se a 

aplicação das regras de concorrência 

resultou em soluções injustas no mercado 

europeu do aço - com potenciais efeitos 

adversos para a sua eficiência - e, se for 

esse o caso, incentiva a Comissão a 

apresentar medidas corretivas e prevenir 

tais situações no futuro; salienta que as 

decisões da Comissão ou as vias de recurso 

no domínio do direito da concorrência não 

devem pôr em risco a viabilidade 

económica de instalações de produção de 

aço individuais, em particular, no contexto 

duma maior concorrência mundial; 

acrescenta que a Comissão também deve 

agir com vista a proteger as infraestruturas 

industriais essenciais e a capacidade de 

produção das empresas de 

desmembramento de ativos; 

13. Exorta a Comissão a rever as regras da 

concorrência da UE, que, em muitos 

casos, podem estar desatualizadas e não 

refletir o ambiente mundial em mutação; 

assinala que, em muitas zonas de 

produção, a concorrência atualmente 

surge do exterior da UE, e já não do 

interior, que o âmbito geográfico já não 

se limita ao Espaço Económico Europeu e 

que esse facto está a ter um efeito adverso 

no setor siderúrgico da UE, que está, a 

pouco e pouco, a perder as suas 

instalações mais sofisticadas; salienta que 

as decisões da Comissão ou as vias de 

recurso no domínio do direito da 

concorrência não devem pôr em risco a 

viabilidade económica de instalações de 

produção de aço individuais, em particular, 

no contexto duma maior concorrência 

mundial; acrescenta que a Comissão 

também deve agir com vista a proteger as 

infraestruturas industriais essenciais e a 

capacidade de produção das empresas de 

desmembramento de ativos; 

Or. en 

 

 


