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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. deler Kommissionens opfattelse af, at en stærk og konkurrencedygtig stålindustri er vigtig 
for EU's industrigrundlag; fremhæver, at EU er verdens næststørste stålproducent med en 
årlig produktion på mere end 177 mio. t stål, hvilket er 11 % af produktionen på 
verdensplan; fremhæver yderligere, at handelspolitik kan spille en vigtig rolle med hensyn 
til at fremme udviklingen af stålindustrien; 

2. understreger, at en af de bedste måder, hvorpå EU kan forsvare sin industri, er at tilskynde 
til produktion af stål i henhold til de mest effektive og loyale produktionsformer; 
fremhæver, at standardiseringspolitikkerne og de offentlige indkøbspolitikker spiller en 
meget stor rolle med hensyn til at tilvejebringe sådanne tilskyndelser, og at princippet om 
livscyklusomkostningerne i EU's reviderede direktiv om offentlige indkøb også tager 
højde for produktionsprocessernes negative miljøvirkninger;

3. beklager det forhold, at nogle handelspartnere har indført uretfærdige handelsbarrierer 
såsom eksportrestriktioner og eksportafgifter på råmaterialer (f. eks. jernholdigt skrot), 
hvilket har medført en begrænsning af tilgængelige råvarer og en urimelig forhøjelse af 
stålproduktionsomkostningerne i EU;

4. fremhæver, at jernholdigt skrot er et råmateriale af strategisk betydning og støtter 
Kommissionen i bestræbelserne på at forbedre den fri adgang til råvaremarkederne, 
navnlig markederne for jernmalm, kokskul og genbrugsmaterialer, og mener, at en sådan 
fri adgang er en vigtig forudsætning for at sikre den europæiske stålindustris 
konkurrenceevne i et globalt perspektiv; understreger dog, at det er nødvendigt at 
tilskynde til genbrug af stål for at gøre stålproduktionen i EU mere bæredygtig og mere 
uafhængig af import af råmaterialer; i denne forbindelse bør produktionen gøres mere 
effektiv, innovative produktionsprocesser bør fremmes, og miljøpåvirkningerne i hele 
produktionskæden bør reduceres, således at efterspørgslen efter bæredygtige stålprodukter 
øges; opfordrer Kommission til at påbegynde standardiseringsarbejdet i forbindelse med 
stålkonstruktionsprodukter og bæredygtighed (SustSteel);

5. fremhæver, at urimelige handelsbarrierer fra tredjelande vedrørende sådanne råmaterialer 
bør fjernes og om nødvendigt inden for gensidige rammer, og at dette især bør basere sig 
på de strenge miljømæssige regler, som gælder i Europa for behandlingen og anvendelsen 
af skrot;

6. beklager, at nogle af vores handelspartnere benytter sig af urimelige restriktive 
foranstaltninger såsom investeringsbegrænsninger og præferencer i forbindelse med 
offentlige indkøb, der beskytter den nationale stålindustri og udgør en urimelig hindring 
for EU's eksport af stål; beklager også det forhold, at mange tredjelande i stigende grad 
har indført protektionistiske foranstaltninger for at beskytte deres stålindustri, efter at den 
globale krise begyndte i 2008;

7. understreger, at en fair handel med stålprodukter kun kan forekomme, hvis 
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grundlæggende arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder overholdes;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at alle forpligtelser indgået inden for 
rammerne af handelsforhandlinger og eksisterende og fremtidige aftaler virkelig opfyldes; 
opfordrer Kommissionen til effektivt og hurtigt at benytte sig af EU's handelspolitiske 
beskyttelsesforanstaltninger og i overensstemmelse med WTO-reglerne om nødvendigt at 
gøre brug af tvistbilæggelsesordningen samt til at kæmpe mod de former for uretfærdig 
handelspraksis og den stigende indførelse af protektionistiske foranstaltninger, der 
anvendes af mange tredjelande, og som skader EU's interesser, navnlig vedrørende 
begrænsninger på råmaterialer;

9. fremhæver, at det globale stålmarked stadig er svækket på grund af en overkapacitet, der 
skønnes at være på 542 mio. t; minder om, at overkapaciteten i Kina er på 200 mio. t, og 
at Kina producerer 50 % af alt stål i verden; 

10. opfordrer Kommissionen til i fremtidige handelsaftaler at sikre, at eksportmulighederne og 
markedsadgangen for europæisk stål og europæiske stålprodukter bliver markant 
forbedret;

11. fremhæver, at stålindustrien er den hyppigste bruger af handelsbeskyttende instrumenter; 
udtrykker bekymring over længden af de frister – i gennemsnit to år – som Kommissionen 
har brug for til at indføre antidumping-mekanismer, mens USA kan gøre det på seks 
måneder; opfordrer Kommissionen til at tage skridt, som sikrer, at EU råder over effektive 
handelsbeskyttende instrumenter, der kan iværksættes hurtigt og sætter EU i stand til at 
gribe hurtigere ind over for dumping, hvilket er nødvendigt i forbindelse med den stærke 
konkurrence, som den europæiske industri står over for i en globaliseret økonomi;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at kontrollere, at markedsovervågningssystemet 
"Surveillance 2" som minimum giver samme sikkerhed for overvågning af og kontrol med 
urimelig subventionering og dumping som det tidligere system, der er fastsat i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 1241/2009, og hvori indgik forudgående tilsyn med 
importen af visse jern- og stålprodukter;

13. mener, at EU-virksomheder i tredjelande bør overholde EU-standarderne for 
virksomhedernes sociale ansvar og medarbejderindflydelse, og at regional udvikling bør 
fremmes;

14. støtter Kommissionens plan om forud for undertegnelsen af frihandelsaftaler at foretage 
en konsekvensanalyse af følgerne for EU-industrien, hvori der tages hensyn til 
stålsektorens interesser og de udfordringer, den står over for;

15. anmoder Kommissionen om regelmæssigt at vurdere den samlede virkning af aftaler, både 
gældende aftaler og aftaler, der er under forhandling, på grundlag af specifikke og 
veldefinerede kriterier, herunder om den måde, hvorpå berørte parter inddrages;

16. mener, at forhandlingerne med vores handelspartnere bør basere sig på gensidighed, hvor 
der tages højde for adgang til nye markeder, adgang til råmaterialer, risiko for lækage af 
kulstof og dalende investeringer, ens betingelser og læk af viden;

17. opfordrer Kommissionen til at forhandle om mængdebegrænsninger med lande, der 
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eksporterer store mængder til EU såsom Tyrkiet og Abu Dhabi, med henblik på at indføre 
kvantitative begrænsninger;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde en strategisk vision 
for industripolitikken, der bl.a. kan hjælpe de industrisektorer, der er ramt af strukturel 
overkapacitet, og samtidig sikre sammenhæng mellem handelspolitikken og EU's 
strategiske interesser;

19. opfordrer Kommissionen til at overvåge skrotmarkederne og overveje de mulige 
foranstaltninger, der kan træffes for at løse problemet med kulstoflækage til lande uden 
for EU, hvis det bliver nødvendigt; 

20. understreger, at innovation i nye produkter som f. eks. stål, der både har stor styrke og er 
fleksibelt, og nye produktionsprocesser er nøglen til bedre konkurrenceevne for den 
europæiske stålindustri i forhold til leverandører i tredjelande, og at især dette bør 
fremmes;

21. er overbevist om, at den bedste garanti for økonomiske resultater er at inddrage 
arbejdstagerne i innovations- og omstruktureringsbestræbelserne;

22. opfordrer Kommissionen til at benytte sig af de positive erfaringer i EKSF, navnlig de 
trepartsmæssige strategiske overvejelser og forskningen, og oprette et tilsvarende 
trepartsudvalg "Stål 2020".
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