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Pozmeňujúci návrh  8 

Antonio Tajani 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu, aby skúmala 
strategické postavenie európskeho 
oceliarskeho priemyslu vo svete, pretože 
oceliarstvo je v mnohých krajinách 
považované za strategické odvetvie, a aby 
konkrétne vypracovala jasný plán 
strednodobých a dlhodobých iniciatív, 
ktoré zamýšľa navrhnúť na podporu 
oceliarskeho priemyslu v Európe; 
zdôrazňuje, že v rámci tohto plánu sa 
musia včas a vo veľkom rozsahu zapojiť 
sociálni partneri na všetkých úrovniach; 

4. vyzýva Komisiu, aby skúmala 
strategické postavenie európskeho 
oceliarskeho priemyslu vo svete, pretože 
oceliarstvo je v mnohých krajinách 
považované za strategické odvetvie, a aby 
konkrétne vypracovala jasný plán 
strednodobých a dlhodobých iniciatív, 
ktoré zamýšľa navrhnúť na podporu 
oceliarskeho priemyslu v Európe; 
zdôrazňuje, že v rámci tohto plánu sa 
musia včas a vo veľkom rozsahu zapojiť 
sociálni partneri na všetkých úrovniach; 
domnieva sa, že z dôvodu pokračujúcej 
krízy by sa mala predkladať aj výročná 
správa o plnení akčného plánu pre 
oceliarsky priemysel, aby sa mohlo 
nadviazať na pozitívne trendy z 
predchádzajúceho roka a aby sa nestratil 
tento pozitívny impulz; 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Antonio Tajani 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. žiada, aby sa v rámci novozvoleného 
kolégia komisárov čo najrýchlejšie 
vytvorila skupina na vysokej úrovni pre 
oceliarstvo, v ktorej by bol plnoprávne 
zastúpený aj Parlament, a aby sa 
v uvedenom rámci konali schôdze, na 
ktorých by relevantné zainteresované 
strany informovala o pokroku dosiahnutom 
vo vykonávaní 40 opatrení, ktoré Komisia 
vymedzila vo svojom akčnom pláne pre 
oceliarstvo; vyzýva Komisiu, aby sa 
schôdze skupiny na vysokej úrovni konali, 
ak je to vhodné a možné, v primeraných 
časoch na to, aby jej práca mohla byť 
podkladom pre diskusie Rady pre 
konkurencieschopnosť; 

7. žiada, aby sa v rámci novozvoleného 
kolégia komisárov čo najrýchlejšie 
vytvorila skupina na vysokej úrovni pre 
oceliarstvo, v ktorej by bol plnoprávne 
zastúpený aj Parlament, a aby sa 
v uvedenom rámci konali schôdze, na 
ktorých by relevantné zainteresované 
strany informovala o pokroku dosiahnutom 
vo vykonávaní 40 opatrení, ktoré Komisia 
vymedzila vo svojom akčnom pláne pre 
oceliarstvo; vyzýva Komisiu, aby sa 
schôdze skupiny na vysokej úrovni konali, 
ak je to vhodné a možné, v primeraných 
časoch na to, aby jej práca mohla byť 
podkladom pre diskusie Rady pre 
konkurencieschopnosť; vyzýva Komisiu, 
aby raz ročne organizovala tematické 
stretnutie so zástupcami energeticky 
náročných odvetví, venované 
hospodárskej súťaži, obchodu, 
energetickej politike alebo politike 
v oblasti klímy, pretože niektoré 
z problémov oceliarstva sa týkajú aj iných 
energeticky náročných odvetví; 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Antonio Tajani 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva Komisiu, aby overila, či 
uplatňovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže viedlo k nespravodlivým riešeniam 
na európskom trhu s oceľou, ktoré mohli 
mať negatívny vplyv na jeho efektívnosť, 
a ak by to tak bolo, nabáda ju, aby 
predložila nápravné opatrenia a zabránila 
opakovaniu takýchto  situácií v 
budúcnosti; zdôrazňuje, že rozhodnutia 
alebo nápravné opatrenia Komisie v oblasti 
práva hospodárskej súťaže by nemali 
ohroziť ekonomickú životaschopnosť 
jednotlivých oceliarní, najmä v kontexte 
silnejúcej svetovej konkurencie; ďalej sa 
domnieva, že Komisia by mala podniknúť 
aj kroky na ochranu kľúčovej priemyselnej 
infraštruktúry a výrobných kapacít pred 
špekulatívnym odpredajom aktív; 

13. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila 
pravidlá EÚ týkajúce sa hospodárskej 
súťaže, ktoré sa v mnohých prípadoch 
zdajú byť zastarané a neodrážajú meniace 
sa globálne prostredie; zdôrazňuje, že 
v mnohých výrobných oblastiach teraz 
prichádza konkurencia už nie len z EÚ, ale 
aj zvonku, že geograficky už presahuje 
hranice Európskeho hospodárskeho 
priestoru a že to má negatívny vplyv na 
oceliarstvo EÚ, ktoré postupne stráca svoje 
najrozvinutejšie prevádzky; zdôrazňuje, že 
rozhodnutia alebo nápravné opatrenia 
Komisie v oblasti práva hospodárskej 
súťaže by nemali ohroziť ekonomickú 
životaschopnosť jednotlivých oceliarní, 
najmä v kontexte silnejúcej svetovej 
konkurencie; ďalej sa domnieva, že 
Komisia by mala podniknúť aj kroky na 
ochranu kľúčovej priemyselnej 
infraštruktúry a výrobných kapacít pred 
špekulatívnym odpredajom aktív; 
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