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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. споделя становището на Комисията, че наличието на силна и конкурентоспособна 
стоманодобивна промишленост е важно за промишлената база на Европа; посочва, 
че ЕС е вторият по големина производител на стомана в света, с производство от 
над 177 милиона тона стомана годишно, което представлява 11 % от световното 
производство; посочва освен това, че търговската политика може да играе важна 
роля за насърчаване на развитието на стоманодобивната промишленост;

2. подчертава, че един от най-добрите начини за ЕС да защитава своята промишленост 
е да предоставя стимули за производството на стомана чрез най-ефективните и най-
справедливите производствени процеси; посочва, че политиките за стандартизация 
и за обществени поръчки са от голямо значение за създаването на такива стимули и 
че принципът на разходите за целия жизнен цикъл, застъпен в преразгледаните 
директиви на ЕС относно обществените поръчки, взема предвид и отрицателните 
последици на производствените процеси за околната среда;

3. изразява съжаление поради факта, че някои търговски партньори налагат 
несправедливи пречки пред търговията, като например ограничения върху износа и 
износни мита върху суровините (например железен скрап), което допринася за 
намаляване на наличието на суровини и неоправдано покачване на разходите за 
производство на стомана в ЕС;

4. посочва, че железният скрап е стратегическа суровина и подкрепя действията на 
Комисията за подобряване на свободата на достъп до пазарите на суровини, по-
специално пазарите на желязна руда, коксуващи се въглища и рециклируеми 
материали, и счита, че свободата на достъп е важен елемент за гарантирането на 
конкурентоспособността на европейската стоманодобивна промишленост в 
световен мащаб; подчертава при все това, че рециклирането на стомана трябва да 
бъде стимулирано, за да стане стоманодобивната промишленост на ЕС по-
устойчива и по-независима от вноса на суровини, за да се повиши ефективността на 
производството, като същевременно се насърчават иновациите на производствените 
процеси и се намалява въздействието на производството на стомана върху околната 
среда по цялата производствена верига, както и за да се насърчи търсенето на 
устойчиви стоманени продукти за строителството; настоятелно призовава 
Комисията да започне дейности по стандартизация, свързани с устойчивостта на 
стоманените продукти за строителството (SustSteel);

5. подчертава факта, че трябва да бъдат отстранени несправедливите пречки пред 
търговията, въведени от трети държави, по отношение на този вид суровини, при 
необходимост като се прилага подход на взаимност, въз основа по-специално на 
строгите норми във връзка с околната среда, които се прилагат в Европа при 
преработката и използването на скрап;
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6. изразява съжаление поради факта, че някои от търговските партньори на ЕС 
прилагат нелоялни ограничителни мерки, като например ограничения на 
инвестициите и преференции в областта на обществените поръчки в защита на 
националната стоманодобивна промишленост, които неоснователно възпрепятстват 
износа на стомана от ЕС; изразява съжаление също така поради факта, че от 
началото на световната криза през 2008 г. е налице нарастващо засилване на 
протекционистките мерки, прилагани в много трети държави в подкрепа на тяхната 
стоманодобивна промишленост;

7. подчертава, че справедлива търговия със стоманени продукти е възможна 
единствено при спазване на основните права на работниците и стандартите, 
свързани с околната среда;

8. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всички ангажименти, които са 
поети в рамките на действащи или бъдещи търговски преговори и споразумения, се 
изпълняват ефективно; призовава Комисията да използва по ефикасен и бърз начин 
инструментите за търговска защита на ЕС и в съответствие с правилата на СТО да 
прибягва, при необходимост, към механизма за решаване на спорове и да 
противодейства на нелоялните търговски практики и засилването на 
протекционистките мерки, прилагани от много трети държави, които вредят на 
интересите на ЕС, особено по отношение на ограниченията върху суровините;

9. посочва, че световният пазар на стомана продължава да страда вследствие на 
свръхкапацитет, оценяван на 542 милиона тона; припомня, че свръхкапацитетът на 
Китай възлиза на 200 милиона тона, като същевременно цялостното му 
производство представлява 50 % от общото световно производство;

10. призовава Комисията да гарантира включването в бъдещите търговски 
споразумения на разпоредби за значително подобряване на възможностите за износ 
и достъп до пазара за европейската стомана и стоманени продукти;

11. посочва, че стоманодобивната промишленост най-често прибягва до употреба на 
инструменти за защита на търговията; изразява своята загриженост по отношение 
на продължителността на периода – средно две години – необходим на Комисията 
за иницииране на антидъмпингови мерки, като се има предвид, че в САЩ този 
период е само шест месеца; призовава Комисията да предприеме мерки за 
гарантиране на наличието на ефективни инструменти за защита на търговията на 
ЕС, които могат да бъдат мобилизирани бързо и които ще й дадат възможност да 
работи по-бързо за справяне със случаите на дъмпинг, което се налага от 
оспорваната конкуренция, пред която е изправена европейската промишленост в 
една глобализирана икономика;

12. настоятелно призовава Комисията да провери дали системата „Надзор 2“ осигурява 
най-малко същите гаранции за надзор и наблюдение срещу несправедливи субсидии 
и дъмпинг като системата за предварителен надзор върху вноса на някои железни и 
стоманени продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1241/2009 на Комисията;

13. счита, че стандартите на ЕС по отношение на корпоративната социална отговорност 
и участието на работниците и служителите следва да бъдат прилагани от 
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европейските дружества и в трети държави и че регионалното развитие следва да се 
насърчава;

14. подкрепя плана на Комисията за извършване на оценка на въздействието върху 
промишлеността на ЕС, която отчита интересите и предизвикателствата на 
стоманодобивния сектор, преди подписването на споразумения за свободна 
търговия;

15. изисква от Комисията да прави редовно оценка на кумулативното въздействие на
споразуменията, както на действащите понастоящем, така и на споразуменията в 
процес на договаряне, въз основа на конкретни и ясни критерии, включително върху 
начина на участие на заинтересованите страни;

16. счита, че преговорите с търговските партньори на ЕС следва да се основават на 
подход на взаимност, съгласно който се вземат под внимание съображения като 
достъп до нови пазари, достъп до суровини, риск от изместване на въглеродни 
емисии и инвестиции, равнопоставеност и изтичане на ноу-хау;

17. призовава Комисията да започне с търговските партньори с особено голям обем на 
внос в ЕС, като например Турция и Абу Даби, преговори за ограничаване на 
количествата;

18. настоятелно призовава Комисията да разработи във възможно най-кратък срок 
стратегическа визия за своята промишлена политика в опит, наред с другото, да се 
помогне на промишлените сектори, които са засегнати от структурен 
свръхкапацитет, като същевременно приведе търговската политика в съответствие 
със стратегическите интереси на ЕС;

19. настоятелно призовава Комисията да наблюдава пазарите на скрап и да обмисли 
възможни мерки, които биха могли да бъдат предприети при необходимост, за 
справяне с изместването на въглеродните емисии към трети държави;

20. подчертава, че иновациите в нови продукти (като например стомани с много голяма 
якост, които са същевременно гъвкави) и нови производствени процеси, са ключът 
към повишаването на конкурентоспособността на европейската стоманена 
промишленост в сравнение с доставчиците от трети държави, и че тази област 
следва да получава специална подкрепа;

21. е убеден, че участието на работниците и служителите в мерките за иновации и 
преструктуриране е най-добрият начин да се гарантира икономически успех;

22. призовава Комисията да възприеме положителния опит на Европейската общност за 
въглища и стомана (ЕОВС), по-специално на тристранните стратегически 
съображения и научноизследователската дейност, и да създаде съответно 
тристранна комисия „Стомана 2020“.
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