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Amendamentul 8 

Antonio Tajani 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. invită Comisia să analizeze poziția 

strategică a industriei siderurgice europene 
în lume, fabricarea oțelului fiind 
considerată strategică în numeroase țări, și 

să elaboreze în mod specific o foaie de 
parcurs clară pentru inițiativele pe termen 

mediu și lung pe care intenționează să le 
propună în sprijinul industriei siderurgice 
europene; subliniază că o astfel de foaie de 

parcurs trebuie să implice din timp și pe 
deplin partenerii sociali la toate nivelurile; 

4. invită Comisia să analizeze poziția 

strategică a industriei siderurgice europene 
în lume, fabricarea oțelului fiind 
considerată strategică în numeroase țări, și 

să elaboreze în mod specific o foaie de 
parcurs clară pentru inițiativele pe termen 

mediu și lung pe care intenționează să le 
propună în sprijinul industriei siderurgice 
europene; subliniază că o astfel de foaie de 

parcurs trebuie să implice din timp și pe 
deplin partenerii sociali la toate nivelurile; 

consideră că, dată fiind persistența crizei, 
ar trebui să se prezinte, de asemenea, un 
raport anual privind aplicarea planului de 
acțiune în domeniul siderurgic, pentru a 
valorifica realizările pozitive din cursul 
ultimului an și pentru a menține ritmul; 

Or. en 
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Amendamentul 9 

Antonio Tajani 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

7. solicită o relansare urgentă a Grupului la 
nivel înalt pentru siderurgie în contextul 
Colegiului comisarilor recent ales, cu 

participarea deplină a Parlamentului, și 
organizarea unei reuniuni în acest cadru 

pentru a informa părțile interesate relevante 
cu privire la progresele realizate în ceea ce 
privește implementarea celor 40 de măsuri 

prevăzute în planul de acțiune în domeniul 
siderurgiei elaborat de Comisie; invită 
Comisia ca, ori de câte ori este necesar sau 
posibil, să organizeze reuniunile Grupului 
la nivel înalt în perioade adecvate astfel 

încât activitatea acestuia să poată alcătui o 
bază pentru discuțiile din cadrul 
Consiliului Competitivitate; 

7. solicită o relansare urgentă a Grupului la 
nivel înalt pentru siderurgie în contextul 
Colegiului comisarilor recent ales, cu 

participarea deplină a Parlamentului, și 
organizarea unei reuniuni în acest cadru 

pentru a informa părțile interesate relevante 
cu privire la progresele realizate în ceea ce 
privește implementarea celor 40 de măsuri 

prevăzute în planul de acțiune în domeniul 
siderurgiei elaborat de Comisie; invită 
Comisia ca, ori de câte ori este necesar sau 
posibil, să organizeze reuniunile Grupului 
la nivel înalt în perioade adecvate astfel 

încât activitatea acestuia să poată alcătui o 
bază pentru discuțiile din cadrul 
Consiliului Competitivitate; invită Comisia 
să organizeze anual reuniuni tematice cu 
alte industrii mari consumatoare de 
energie în care să discute, de exemplu, 
politicile în domeniul concurenței, 
comerțului, energiei sau climei, dat fiind 
faptul că unele dintre preocupările 
sectorului siderurgic sunt relevante și 
pentru alte industrii energointensive; 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Antonio Tajani 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, Verts/ALE 
Sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor  

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

13. îndeamnă Comisia să verifice dacă 
punerea în aplicare a normelor în 
domeniul concurenței a creat situații 
inechitabile pe piața siderurgică 
europeană, cu eventuale efecte negative 
asupra eficienței și, dacă este cazul, 
încurajează Comisia să întreprindă 
acțiuni corective și să prevină astfel de 
situații în viitor; subliniază că deciziile sau 
acțiunile corective ale Comisiei în 
domeniul dreptului concurenței nu ar trebui 
să pericliteze viabilitatea economică a 
unităților de producție siderurgică 

individuale, în special în contextul 
intensificării concurenței la nivel mondial; 
consideră, de asemenea, că acțiunile 

Comisiei ar trebui să vizeze protejarea 
infrastructurii industriale cheie și a 

capacității de producție de societățile care 
se ocupă cu dezmembrarea activelor; 

13. îndeamnă Comisia să revizuiască 
normele UE în domeniul concurenței, 
care, în numeroase cazuri, pot fi depășite 
și nu reflectă mediul global aflat în 
schimbare; subliniază că, în multe zone de 
producție, concurența nu mai provine din 
cadrul UE, ci din exteriorul său, iar 
domeniul de aplicare geografic nu se mai 
limitează la Spațiul Economic European, 
aceste aspecte având un impact negativ 
suplimentar asupra sectorului siderurgic 
european care, treptat, își pierde cele mai 
avansate combinate; subliniază că 
deciziile sau acțiunile corective ale 
Comisiei în domeniul dreptului concurenței 
nu ar trebui să pericliteze viabilitatea 

economică a unităților de producție 
siderurgică individuale, în special în 

contextul intensificării concurenței la nivel 
mondial; consideră, de asemenea, că 
acțiunile Comisiei ar trebui să vizeze 

protejarea infrastructurii industriale cheie 
și a capacității de producție de societățile 

care se ocupă cu dezmembrarea activelor; 

Or. en 

 
 


