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Ändringsförslag  8 
Antonio Tajani 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier  

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att studera den europeiska 

stålindustrins strategiska position i världen, 

eftersom stålproduktionen i många länder 

anses vara av strategisk betydelse, och att 

särskilt utveckla en tydlig färdplan för de 

medel- och långsiktiga initiativ den avser 

att föreslå för att stödja den europeiska 

stålindustrin. Parlamentet betonar att 

arbetsmarknadens parter på alla nivåer 

redan i ett tidigt skede och i stor 

omfattning måste delta i utvecklingen av 

en sådan färdplan. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att studera den europeiska 

stålindustrins strategiska position i världen, 

eftersom stålproduktionen i många länder 

anses vara av strategisk betydelse, och att 

särskilt utveckla en tydlig färdplan för de 

medel- och långsiktiga initiativ den avser 

att föreslå för att stödja den europeiska 

stålindustrin. Parlamentet betonar att 

arbetsmarknadens parter på alla nivåer 

redan i ett tidigt skede och i stor 

omfattning måste delta i utvecklingen av 

en sådan färdplan. Parlamentet anser 

dock, med hänsyn till den fortsatta krisen, 

att en årsrapport om genomförandet av 

handlingsplanen för stål också bör läggas 

fram för att bygga vidare på de framsteg 

som gjorts under det senaste året och 

undvika att arbetet avstannar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 
Antonio Tajani 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier  

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 7 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet begär att 

högnivågruppen för stål omgående 

återupprättas inom ramen för det nyvalda 

kommissionärskollegiet, med parlamentets 

fulla deltagande, och att det ska anordnas 

ett möte inom denna ram för att informera 

relevanta aktörer om hur arbetet med att 

genomföra de 40 insatserna i 

kommissionens handlingsplan för stål 

fortskrider. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att vid behov och om 

möjligt hålla möten i högnivågruppen vid 

lämpliga tillfällen, så att dess arbete kan bli 

diskussionsunderlag för rådet 

(konkurrenskraft). 

7. Europaparlamentet begär att 

högnivågruppen för stål omgående 

återupprättas inom ramen för det nyvalda 

kommissionärskollegiet, med parlamentets 

fulla deltagande, och att det ska anordnas 

ett möte inom denna ram för att informera 

relevanta aktörer om hur arbetet med att 

genomföra de 40 insatserna i 

kommissionens handlingsplan för stål 

fortskrider. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att vid behov och om 

möjligt hålla möten i högnivågruppen vid 

lämpliga tillfällen, så att dess arbete kan bli 

diskussionsunderlag för rådet 

(konkurrenskraft). Parlamentet uppmanar 

kommissionen att anordna årliga 

tematiska möten med andra 

energiintensiva industrier om 

konkurrens-, handels-, energi- eller 

klimatpolitik, med tanke på att vissa av 

frågorna inom stålsektorn är relevanta 

också för andra energiintensiva 

industrier. 

Or. en 
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Ändringsförslag  10 
Antonio Tajani 
för PPE-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, Verts/ALE 
Stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier  

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka huruvida 

tillämpningen av konkurrensregler har 

medfört orättvisa lösningar på den 

europeiska stålmarknaden, med 

eventuella negativa effekter på 

marknadens effektivitet. Om så är fallet 

uppmanas kommissionen att lägga fram 

korrigerande åtgärder och att undvika 

sådana situationer i framtiden. 

Parlamentet betonar att kommissionens 

beslut eller åtgärder på 

konkurrenslagstiftningsområdet inte får 

äventyra enskilda stålproducerande 

företags ekonomiska lönsamhet, särskilt 

mot bakgrund av den ökade konkurrensen 

från omvärlden. Parlamentet tillägger att 

kommissionen även bör agera för att 

skydda viktig industriinfrastruktur och 

produktionskapacitet från 

spekulationsverksamhet som går ut på att 

sälja ut tillgångar. 

13. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se över 

EU:s konkurrensregler, som i många fall 

kan vara föråldrade och som inte 

återspeglar en global miljö i förändring. 

Parlamentet påpekar att konkurrensen på 

många produktionsområden nu kommer 

från länder utanför – och inte längre från 

länder i – EU, att det geografiska området 

inte längre begränsar sig till Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet och att 

detta har ytterligare negativa effekter på 

EU:s stålsektor, som undan för undan 

håller på att förlora sina mest avancerade 

stålverk. Parlamentet betonar att 

kommissionens beslut eller åtgärder på 

konkurrenslagstiftningsområdet inte får 

äventyra enskilda stålproducerande 

företags ekonomiska lönsamhet, särskilt 

mot bakgrund av den ökade konkurrensen 

från omvärlden. Parlamentet tillägger att 

kommissionen även bör agera för att 

skydda viktig industriinfrastruktur och 

produktionskapacitet från 

spekulationsverksamhet som går ut på att 

sälja ut tillgångar. 

Or. en 

 

 


