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Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije  

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj preuči strateški 

položaj evropske jeklarske industrije v 

svetu (v številnih državah je proizvodnja 

jekla strateška panoga) in pripravi tudi 

jasen načrt za srednje- in dolgoročne 

pobude, ki jih namerava predlagati, da bi 

podprla jeklarsko industrijo v Evropi; 

poudarja, da je treba pri tem že zgodaj 

obsežno vključiti socialne partnerje na vseh 

ravneh; 

4. poziva Komisijo, naj preuči strateški 

položaj evropske jeklarske industrije v 

svetu (v številnih državah je proizvodnja 

jekla strateška panoga) in pripravi tudi 

jasen načrt za srednje- in dolgoročne 

pobude, ki jih namerava predlagati, da bi 

podprla jeklarsko industrijo v Evropi; 

poudarja, da je treba pri tem že zgodaj 

obsežno vključiti socialne partnerje na vseh 

ravneh; meni, da bi morala Komisija 

zaradi nadaljevanja krize predstaviti tudi 

letno poročilo o izvajanju akcijskega 

načrta za jeklarsko industrijo, s čimer bi 

omogočila nadgradnjo pozitivnih 

dosežkov iz preteklega leta ter preprečila 

izgubo zagona; 

Or. en 
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PPE, S&D, Verts/ALE 

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije  

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva, naj se v okviru novoizvoljenega 

kolegija komisarjev nemudoma ustanovi 

nova skupina na visoki ravni za jeklo , pri 

čemer naj v polni meri sodeluje tudi 

Parlament, ter naj se v tem okviru 

organizira srečanje, da bi ustrezne 

deležnike seznanili z doseženim 

napredkom pri izvajanju 40 ukrepov iz 

akcijskega načrta Komisije za jeklo; poziva 

Komisijo, naj po možnosti in po potrebi v 

ustreznem času organizira srečanja skupine 

na visoki ravni, da bo mogoče rezultate 

njenega dela uporabiti v razpravah Sveta za 

konkurenčnost; 

7. poziva, naj se v okviru novoizvoljenega 

kolegija komisarjev nemudoma ustanovi 

nova skupina na visoki ravni za jeklo , pri 

čemer naj v polni meri sodeluje tudi 

Parlament, ter naj se v tem okviru 

organizira srečanje, da bi ustrezne 

deležnike seznanili z doseženim 

napredkom pri izvajanju 40 ukrepov iz 

akcijskega načrta Komisije za jeklo; poziva 

Komisijo, naj po možnosti in po potrebi v 

ustreznem času organizira srečanja skupine 

na visoki ravni, da bo mogoče rezultate 

njenega dela uporabiti v razpravah Sveta za 

konkurenčnost; poziva Komisijo, naj 

enkrat letno priredi tematska srečanja z 

drugimi energetsko intenzivnimi 

panogami, ki bodo namenjena politikam 

na področju konkurence, trgovine, 

energetike ali podnebja, saj so nekatera 

vprašanja jeklarskega sektorja pomembna 

tudi za druge energetsko intenzivne 

panoge; 

Or. en 
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Skupni predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva Komisijo, naj preveri, ali je 

izvajanje pravil konkurence privedlo do 

nepravičnih rešitev na evropskem trgu 

jekla s potencialnimi negativnimi 

posledicami za njegovo učinkovitost in jo, 

če je tako, spodbuja, naj predlaga 

korektivne ukrepe in v prihodnje prepreči 

tovrstne razmere; poudarja, da odločitve 

ali ukrepi Komisije na področju 

konkurenčnega prava ne bi smeli ogrožati 

ekonomske rentabilnosti posameznih 

jeklarskih obratov, zlasti upoštevaje 

povečano svetovno konkurenco; dodaja, da 

bi morala Komisija tudi zaščititi 

najpomembnejšo industrijsko 

infrastrukturo in proizvodne zmogljivosti 

pred poskusi odprodaje po delih; 

 

13. poziva Komisijo, naj pregleda pravila 

EU o konkurenci, ki so v mnogih 

primerih zastarela in ne odražajo 

spreminjajočega se globalnega okolja; 

opozarja, da na veliko proizvodnih 

področjih konkurenca ne prihaja iz držav 

EU temveč iz držav zunaj EU, da 

geografsko pokrivanje ni več omejeno na 

Evropski gospodarski prostor in da ima to 

še dodatne škodljive posledice za jeklarski 

sektor v EU, ki kos za kosom izgublja 

svoje najsodobnejše obrate; poudarja, da 

odločitve ali ukrepi Komisije na področju 

konkurenčnega prava ne bi smeli ogrožati 

ekonomske rentabilnosti posameznih 

jeklarskih obratov, zlasti upoštevaje 

povečano svetovno konkurenco; dodaja, da 

bi morala Komisija tudi zaščititi 

najpomembnejšo industrijsko 

infrastrukturo in proizvodne zmogljivosti 

pred poskusi odprodaje po delih; 

Or. en 

 

 


