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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. sdílí názor Komise, že silný a konkurenceschopný ocelářský průmysl je důležitý pro 
průmyslovou základnu Evropy; zdůrazňuje, že EU je druhý největší výrobce oceli na světě
s objemem výroby přes 177 milionů tun oceli ročně, což představuje 11 % celosvětového 
objemu; dále vyzdvihuje skutečnost, že obchodní politika může hrát významnou roli
v podpoře rozvoje ocelářského průmyslu; 

2. zdůrazňuje, že jedním z nejlepších způsobů, jak může EU svůj ocelářský průmysl chránit, 
je stimulovat výrobu oceli na základě nejúčinnějších a spravedlivých výrobních postupů; 
upozorňuje na to, že velmi důležitou úlohu při vytváření těchto stimulačních opatření hrají 
standardizace a vládní politiky v oblasti veřejných zakázek a že zásada zohledňování 
nákladů v rámci celého životního cyklu, která je stanovena v revidovaných směrnicích EU
o zadávání veřejných zakázek, zohledňuje také nepříznivé vlivy výrobních postupů na 
životní prostředí;

3. vyjadřuje politování nad tím, že někteří obchodní partneři vytvořili nespravedlivé 
obchodní překážky, jako například omezení vývozu a zavedení vývozního cla na suroviny 
(např. železný šrot), což přispívá ke snížení dostupnosti surovin a k nadměrnému zvýšení 
nákladů na výrobu oceli v EU;

4. zdůrazňuje, že železný šrot představuje strategickou surovinu a podporuje Komisi v jejím 
úsilí o zajištění volnějšího přístupu k trhům se surovinami, zejména k trhům s železnou 
rudou, koksovatelným uhlím a recyklovatelnými materiály, a domnívá se, že svobodný 
přístup k těmto trhům je důležitý pro zajištění konkurenceschopnosti evropského 
ocelářského průmyslu ve světovém měřítku; zdůrazňuje však, že recyklaci oceli je třeba 
podporovat, protože představuje způsob, jak při současné podpoře inovací výrobních 
postupů a omezování dopadu výroby oceli na životní prostředí během celého výrobního 
cyklu zvýšit udržitelnost unijního ocelářství, snížit jeho závislost na dovozu surovin, 
zefektivnit výrobu a zvýšit poptávku po udržitelných ocelářských produktech; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zahájila standardizaci ocelářských výrobků z hlediska jejich 
udržitelnosti (SustSteel);

5. zdůrazňuje, že překážky, kterými třetí státy svévolně omezují obchod s těmito surovinami, 
je nutno odstranit, a to pokud to bude nutné i na recipročním základě, přičemž je třeba 
vycházet zejména z přísných environmentálních zásad, které se na zpracovávání
a využívání šrotu v Evropě vztahují;

6. vyjadřuje politování nad tím, že někteří z našich obchodních partnerů zavádějí 
nespravedlivá a omezující opatření, kterými chrání svůj domácí ocelářský průmysl, jako 
například omezování investic a upřednostňování v rámci veřejných zakázek, což 
neoprávněně brzdí vývoz oceli z EU; vyjadřuje politování také nad tím, že od roku 2008, 
kdy začala světová krize, zintenzívnilo mnoho třetích zemí ve snaze ochránit svůj 
ocelářský průmysl protekcionistická opatření;
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7. zdůrazňuje, že spravedlivý obchod s ocelářskými produkty může fungovat, pouze budou-li 
se dodržovat základní práva pracovníků a environmentální normy;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila účinné plnění všech závazků plynoucích ze 
stávajících i budoucích obchodních jednání a dohod; vyzývá Komisi, aby účinně a rychle 
využívala v souladu s pravidly WTO nástroje EU na ochranu obchodu, aby se v případě 
potřeby uchýlila k mechanismu urovnávání sporů a aby aktivně vystupovala proti nekalým 
obchodním praktikám a stále silnějším protekcionistickým opatřením, která mnohé třetí 
země na úkor EU uplatňují;

9. zdůrazňuje, že světový trh s ocelí je v jejich důsledku stále nepříznivě ovlivňován 
nadměrnou kapacitou výroby, jejíž objem se odhaduje na 542 milionů tun; připomíná, že
v Číně dosahuje nadměrná výrobní kapacita 200 milionů tun, přičemž celkový objem 
čínské produkce představuje 50 % celkové světové produkce; 

10. vyzývá Komisi, aby v budoucích obchodních dohodách zajistila výrazně lepší možnosti 
vývozu a přístupu na trh pro evropskou ocel a ocelářské produkty;

11. připomíná, že ocelářský průmysl je odvětvím, kde se nejčastěji využívají nástroje na 
ochranu obchodu; vyjadřuje své znepokojení nad množstvím času – průměrně se jedná
o dva roky –, který Komise potřebuje k tomu, aby iniciovala antidumpingová opatření, 
zatímco v USA k tomu stačí pouze šest měsíců; vyzývá Komisi, aby učinila kroky, které 
pro EU zajistí účinné a rychle použitelné nástroje na ochranu jejího obchodu, na jejichž 
základě bude Komise schopna reagovat pohotověji na dumping, což je nutné, má-li 
evropský průmysl obstát v silně konkurenčním prostředí globalizovaného hospodářství;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby ověřila, zda systém „Surveillance 2“ zajišťuje alespoň tytéž 
záruky dohledu a monitorování, pokud jde o dumpingové narušování trhu formou 
subvencí, jako systém předchozích kontrol nad dovozem některých výrobků ze železa
a oceli, který se zavádí nařízením Komise (EU) č. 1241/2009);

13. zastává názor, že normy EU týkající se sociální odpovědnosti podniků (CSR) a účasti 
zaměstnanců by měly být plněny také evropskými podniky ve třetích zemích a že by měl 
být podporován regionální rozvoj;

14. podporuje plán Komise, podle nějž by se mělo před podpisem dohod o volném obchodu 
vypracovat posouzení dopadu na průmysl EU, které zohlední zájmy a problémy 
ocelářského odvětví;

15. žádá Komisi, aby na základě konkrétních a jasně vymezených kritérií, a to i pokud jde
o zapojení zúčastněných stran, pravidelně vyhodnocovala kumulativní dopad dohod, a to 
jak těch, které jsou v současné době platné, tak těch, o kterých jsou vedena jednání;

16. domnívá se, že jednání s obchodními partnery by se měla zakládat na principu reciprocity,
v jehož rámci budou zohledněna taková hlediska jako přístup na nové trhy, přístup
k surovinám, riziko úniku uhlíku a ztráty investic, rovné podmínky a únik know-how;

17. vyzývá Komisi, aby s obchodními partnery EU, kteří do EU dodávají větší objem zboží, 
jako např. Turecko či Abú Dhabí, zahájila jednání o množstevním omezení;
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18. naléhavě žádá Komisi, aby co nejdříve vypracovala strategickou vizi své průmyslové 
politiky mimo jiné ve snaze pomoci průmyslovým odvětvím, jejichž strukturální kapacita 
je nadbytečná, a uvést obchodní politiku v soulad se strategickými zájmy EU;

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby monitorovala trhy se šrotem a uvažovala nad tím, jaká 
opatření lze v případě nutnosti přijmout, aby se vyřešil problém přesunu uhlíku do zemí, 
které nejsou členy EU; 

20. zdůrazňuje, že inovace u nových produktů (např. vysoce odolné a zároveň pružné oceli)
a nových výrobních technologií jsou klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
ocelářského průmyslu vůči dodavatelům ze třetích zemí a že tomuto odvětví by se měla 
poskytovat zvláštní podpora;

21. je přesvědčen, že nejlepší zárukou hospodářského úspěchu je účast zaměstnanců na tvorbě 
inovačních a restrukturalizačních opatření;

22. vyzývá Komisi, aby navázala na pozitivní zkušenosti ESUO, zejména na zkušenosti
z tripartitních strategických jednání a šetření, a aby ze zástupců tripartity zřídila obdobnou 
komisi „Ocel 2020“.
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